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1 JOHDANTO 

Ajatus opinnäytetyön aiheesta syntyi tehdessäni työharjoittelua Itu2-hank-

keessa Oulussa sijaitsevassa Rajakylässä. Työskennellessäni hankkeessa 

sain mahdollisuuden tutustua rajakyläläisiin sekä ideoida ja toteuttaa heidän 

kanssaan ryhmätoimintaa. Mielestäni hankkeessa keskeistä oli saada rajaky-

läläiset innostumaan oman yhteisönsä kehittämisestä sekä sitoutumaan mu-

kaan toimintaan. Keskeistä oli myös rajakyläläisten osallisuuden kokemus eli 

he olivat toiminnassa mukana toimijoina eivätkä vain toiminnan kohteina.  

 

Opinnäytetyön tekeminen mahdollistaa oman ammatillisen osaamiseni kas-

vun. Aiheena oleva osallisuus on keskiössä humaanisella alalla työskenneltä-

essä. On tärkeä ymmärtää osallisuuden moniulotteisuutta sekä miten ihmisen 

oma osallisuuden kokemus muodostuu yhteisön toiminnassa. Innostamista 

puolestaan on kautta aikojen toteutettu, ja sen avulla on yhteisön jäsenet 

saatu toimimaan oman yhteisönsä hyvinvoinnin parantamiseksi. Innostami-

sella on tärkeä merkitys osallisuuden kokemuksen syntymisessä. Innostami-

nen on minulle tärkeä aihe, sillä tulevaisuudessa toiveeni on työskennellä yh-

teisöinnostajana.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää hankkeen toiminnassa mukana ole-

vien rajakyläläisten osallisuuden kokemuksia sekä miten tyytyväisiä he ovat 

toimintaan ja sitä, miten toimintaa voidaan kehittää innostamisen avulla vas-

taamaan entistä paremmin heidän tarpeitaan. Aihe on ajankohtainen, sillä Si-

pilän hallituksen yhtenä kärkihankkeena oli kansalaisten hyvinvoinnin ja ter-

veyden edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen (Valtioneuvoston 

Kanslia 2017, 43). Paikallisyhteisöjen asema hyvinvoinnin edistämisessä on 

keskeinen (Savolainen 2011, 154).  

 

Oulun kaupungin strategiassa korostuu kuntalaisten aktiivinen toimijuus sekä 

palvelu- ja toimintamallien uudistaminen. Kuntalaisten hyvinvoinnin osalta pai-

notetaan asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä sekä kuntalaisten omaehtoista 

vastuunkantamista omasta ja läheisten hyvinvoinnista. Kaupungin palvelujen 

tuottamisessa 3. sektorin ja vapaaehtoistyön merkitys kasvaa. Kaupungin hy-

vinvointipalveluissa painotetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea. (Oulun 

kaupunki 2013, 3, 9, 10, liite 1; Oulun kaupunki 2015, 5, 6.) 
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Tämän opinnäytetyön tilaaja on Oulun Diakonialaitoksen säätiön (ODL) Työ-

elämäpalvelut. Tutkimus kohdistuu Itu2-hankkeen toiminnassa mukana oleviin 

rajakyläläisiin. Tutkimuksen avulla selvitetään heidän kokemuksiaan ja tyyty-

väisyyttään toimintaa kohtaan. Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen 

tutkimus, jonka tuottamia kehittämisehdotuksia hyödynnetään hankkeessa. Ai-

neistonkeruumenetelmänä käytettiin tutkimushaastattelua ja sen muodoista 

hyödynnettiin teemahaastattelua. Haastattelut toteutettiin maaliskuussa 2019.  

 

2 RAJAKYLÄ JA ITU2-HANKE 

Tämä tutkimus toteutetaan Oulun Rajakylässä toimivassa Itu2-hankkeessa. 

Tässä luvussa tarkastellaan Rajakylää, joka on Oulussa sijaitseva lähiö sekä 

Itu2-hanketta, sen kohderyhmää ja tavoitteita.   

 

2.1 Rajakylän alueen kuvaus 

Oulussa sijaitsevaan Pateniemen suuralueeseen kuuluvat Rajakylän ohella 

Pateniemi ja Herukka (Oulun kaupunki 2017). Rajakylä on lähiö, jonka asunto-

kanta on rakennettu pääosin 1960–1970-luvuilla. Rajakylän asuntokannan voi-

daan nähdä jakautuvan kahteen osaan ja suurin osa asunnoista on vuokra-

asuntoja. Ostoskeskuksen ympärillä sijaitsevat kerrostaloasunnot, joiden alue 

koetaan levottomaksi. Kerrostaloalueen ympärillä on rivi- ja omakotitaloista 

koostuva pientaloalue. (Määttä ym. 2017, 41.)  

 

Rajakylässä sijaitsevat alakoulu, yläkoulu, lukio, terveysasema, kirjasto, kaksi 

päiväkotia ja nuorisotila, jossa on lasten iltapäiväkerho. Terveysasema toimii 

vielä tällä hetkellä, mutta sen palvelut siirtyvät jossain vaiheessa Tuiraan ja 

Haukiputaalle. Alueella sijaitsee myös asukastupa, kaksi päivittäistavarakaup-

paa, R-kioski, asiamiesposti, leipomo, kampaamoita, autokorjaamoita, kirppu-

tori, pitserioita, baareja ja pyöräliike. Lisäksi alueella on asumispalveluyksi-

köitä vanhuksille, vammaisille ja mielenterveysasiakkaille. Alueen asukkaille 

suunnatut sosiaalipalvelut ovat aiemmin siirtyneet kaupungin keskustaan ja 

Tuiraan. (Määttä ym. 2017, 41, 43.) Seurakunnan toiminta Rajakylän seura-

kuntakodilla siirtyi Pateniemeen, mutta kerran viikossa seurakunta järjestää 

seurakuntakodilla vähävaraisille suunnatun ruokailun (Oulun seurakunnat 

2017). 
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Rajakylän alue tarjoaa mahdollisuuksia liikkumiseen ja alueella on muun mu-

assa venesatama, uimaranta, liikuntapuisto monitoimitaloineen ja Letonnie-

men luontopolku. Liikuntapuiston yhteydessä sijaitsevassa monitoimitalossa 

toimii muun muassa iltapäiväkerho ja avoin päiväkoti sekä siellä pidetään lap-

siperheille suunnattua vapaaehtoissektorin järjestämää toimintaa. (Määttä ym. 

2017, 41.) 

 

Rajakylässä asui 4030 asukasta vuonna 2015 ja heidän keski-ikänsä oli 40 

vuotta. Yli puolet alueen asukkaista oli 25–64-vuotiaita. Alueella asuvien ta-

louksien keskikoko oli kaksi ihmistä ja kaikista talouksista oli 24 prosenttia sel-

laisia, joissa asui lapsia. Rajakylän alueella asuu myös maahanmuuttajia. 

(Määttä ym. 2017, 41–42.)  

 

Oulun kaupungin hyvinvointikertomuksen 2013–2016 mukaan Pateniemen 

suuralueella asui 444 yksinhuoltajaperhettä ja 1626 perhettä, joissa oli aikuisia 

sekä 1517 perhettä, joissa oli avo- tai aviopari ja lapsia. Pateniemen alueella 

asuvista 2 787 oli perusasteen koulutuksen suorittaneita, keskiasteen koulutus 

oli 3 953 suoritettuna ja korkea-asteen koulutuksen suorittaneita oli 3 331. 

Kaikkien Pateniemen alueen asukkaiden keskimääräinen tulotaso oli 27 374 € 

ja alueella pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden 18–24-vuotiaiden osuus 

oli noususuunnassa. Oulun kaupungissa oli verrattaessa muihin suuriin kau-

punkeihin korkea työttömyys ja nuorisotyöttömyys. Pitkäaikaistyöttömyys ja 

vaikeasti työllistyvien määrä olivat nousussa. (Määttä ym. 2017, 42-43.)  

 

2.2 Itu2-hankeen kuvaus 

Itu2 – Inklusiivisella toimintatavalla uutta -hanke on Euroopan sosiaalirahaston 

(ESR) rahoittaman hanke, jonka päätoteuttaja on Oulun Diakonialaitoksen 

säätiö (ODL) ja osatoteuttajina toimivat Oulun kaupunki ja Diakonia-ammatti-

korkeakoulu (DIAK). Hanke aloitti toimintansa 1.8.2017 ja se toimii Rajakylän 

alueella. Hanke päättyy 31.7.2020. (Työ- ja elinkeinoministeriö s.a.) 

 

Itu2-hankkeen kohderyhmänä ovat alueen työttömät ja työelämän ulkopuolella 

olevat henkilöt ja heidän perheensä sekä heidän ympärillään toimiva verkosto, 

kuten kaupunki, kolmas sektori ja yritykset. Hankkeen erityiskohteena ovat 
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miehet ja nuoret ja sen välillisenä kohderyhmänä ovat alueen muut työikäiset 

asukkaat. Itu2-hankkeen päätavoitteena on ”kehittää ja mallintaa alueellinen 

Rajakylän asukkaita osallistava toimintamalli, joka edistää alueen asukkaiden 

hyvinvointia, työkykyisyyttä sekä osallisuutta ja vahvistaa turvallisuutta”. Kehi-

tettävässä toimintamallissa yhdistyvät alueen asukkaiden, alueella toimivan 

kolmannen sektorin, julkisen sektorin ja yksityisen sektorin voimavarat. (Mt.) 

 

Hankkeessa etsitään uusia palvelu- ja toimintamalleja, joissa julkisen toimijan 

tuottamien palvelujen rinnalla kansalaisten hyvinvointia voidaan edistää mui-

den toimijoiden järjestämillä palveluilla. Yhteistyössä julkisen toimijan kanssa 

toimisivat esimerkiksi asukkaat, seurakunta, kolmas sektori ja yritykset. Tällöin 

palveluja ja toimintaa voitaisiin toteuttaa nykyistä pienemmillä resursseilla ai-

toon yhteistoimintaan nojautuen. (Mt.) 

 

Hankkeen keskeisiä tavoitteita Rajakylässä ovat uuden aluelähtöisen toiminta-

konseptin rakentaminen, alueen asukkaiden osallisuuden lisääminen, alueen 

elinvoiman lisääminen sekä alueen ympäristön siisteyden ja turvallisuuden pa-

rantaminen. Tavoitteena on myös inklusiivisen hyvinvointipisteen suunnittelu 

sekä uudenlaisten yritystoiminnan mallien kehittäminen alueelle. (Oulun kau-

punki s.a.) 

 

Aluelähtöisen toimintakonseptin tavoitteena on hyödyntää alueen asukkaiden 

resurssit sekä kolmannen sektorin ja seurakunnan osaaminen julkisten palve-

lujen rinnalla. Alueen asukkaiden osallisuutta on pyritty lisäämään osallistuvan 

budjetoinnin kokeilun kautta. Asukkaat ovat saaneet päättää alueen hyödyksi 

suunnattavien resurssien käytöstä. He ovat saaneet määritellä, keskustella ja 

priorisoida, mihin tarkoitukseen rahaa käytetään alueen asukkaiden par-

haaksi. Oulun kaupunki on jakanut yhteisötoiminnan alueellista toimintarahaa 

osallistuvaan budjetointiin. (Oulun kaupunki s.a.)  

 

Itu2-hankkeen organisoiman toiminnan kivijalkana toimii Rajakylässä Terve-

kukkatiellä toimiva Rajakylän olohuone. Olohuoneella toimivat ryhmät muo-

dostuvat asukkaiden toiveiden ja tarpeiden sekä sitoutumisen mukaan. Toi-

minta ryhmissä on maksutonta ja ohjaajana toimii yleensä vertaisohjaaja. Olo-

huoneella kokoontuu esimerkiksi hävikkiruokaryhmä, seniorit somessa, taide-
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kerho ja käsityökerho. Olohuoneella on avointa olohuonetoimintaa, jolloin olo-

huoneelle voi tulla kahvittelemaan, hoitamaan asioita tietokoneella ja tutustu-

maan muihin rajakyläläisiin. (Rajakylän olohuone 2018.) Olohuoneella järjes-

tetään myös pitkään työttömänä olleille hyvinvointi- ja työelämävalmennuksia 

(Oulun kaupunki s.a.).   

 

Rajakylän alueen ympäristön siisteyden ja turvallisuuden parantaminen on yh-

tenä tavoitteena. Yhteistyötä on tarkoitus tehdä kaupungin, asukkaiden, talo-

yhtiöiden, yritysten ja muun alueen verkoston kanssa. Inklusiivisen hyvinvointi-

pisteen suunnittelemisen kautta pyritään alueen palvelurakenteen muutosten 

onnistuneeseen toteuttamiseen ja asukkaiden palvelujärjestelmään kohdistu-

van luottamuksen lisääntymiseen. Hyvinvointipisteen suunnittelussa pyritään 

osallistamaan rajakyläläisiä mukaan suunnittelemaan heidän tarpeitaan vas-

taavaa matalan kynnyksen toimintamallia/-rakennetta. Rajakylän alueelle on 

tavoitteena kehittää uudenlaisia yritystoiminnan malleja, joita voivat olla esi-

merkiksi osuuskunnat, yhteiskunnalliset yritykset sekä pitkäaikaistyöttömien ja 

osatyökykyisten toteuttamat palvelukonseptit. (Oulun kaupunki s.a.)   

 

3 OSALLISUUS  

Sosiaalisen osallisuuden (social inclusion) käsitteen juuret ovat yhteiskuntatie-

teissä. Yhteiskuntatieteen teorioissa on käytetty inkluusion (inclusion) käsitettä 

ja sen vastaparina ekskluusion (exclusion) käsitettä. (Leemann ym. 2015, 1.) 

Inkluusio tarkoittaa sisäpuolisuutta tai sisäpuolelle ottamista ja ekskluusio tar-

koittaa ulkopuolisuutta tai ulkopuolelle sulkemista (Nivala 2008, 166, 248).  

 

Käsitteiden kautta on tarkasteltu esimerkiksi kansalaisoikeuksia, yhteiskunnal-

lista solidaarisuutta ja koheesiota (yhteenkuuluvuus), sosiaalista epätasa-ar-

voisuutta sekä yhteiskunnallista osallistumista (Suomisanakirja.fi 2019). Esi-

merkiksi tarkasteltaessa yhteiskunnallista solidaarisuutta on inkluusio tarkoit-

tanut solidaarisuuden onnistumista ja ekskluusio solidaarisuuden epäonnistu-

mista. (Leemann ym. 2015, 1–2.)  

 

Sosiaalinen osallisuus käsitteenä on syntynyt 1970- ja 1980-luvun Ranskan 

yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa. Sosiaalinen osallisuus nähtiin syrjäyty-
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misen vastatoimena ja luotiin ensimmäiset syrjäytymistä koskevat sosiaalipo-

liittiset ohjelmat, joiden tavoitteena oli tukea hyvinvointijärjestelmän ulkopuo-

lelle jääneitä väestöryhmiä, kuten köyhiä, vammaisia ja syrjäytyneitä. Kysei-

sille väestöryhmille haluttiin mahdollistaa osallistuminen yhteiskuntaan sekä 

työmarkkinoille pääsy ja sosiaaliturvapalveluiden saatavuus. Ranskasta ideat 

levisivät muihin Euroopan maihin ja Euroopan komissioon. Suomeen sosiaali-

sen osallisuuden käsite löysi tiensä 1980-luvulla. (Leemann ym. 2015, 2.)  

 

Raivion ja Karjalaisen (2013, 12.) mukaan osallisuus määrittyy 2010-luvun po-

litiikka- ja hyvinvointiohjelmissa samanaikaisesti sekä tavoitteeksi että keinoksi  

lisätä ja edistää yhteiskunnan tasa-arvoa ja sosiaalista koheesiota. Oletuk-

sena on, että lisäämällä osallisuutta voidaan kasvattaa yksilötason hyvinvoin-

tia. Hyvinvoinnin lisääntyminen puolestaan heijastuu yhteiskuntaan sosiaali-

sena kestävyytenä, eheytenä sekä luottamuksen lisääntymisenä. 

 

Osallisuus voidaan nähdä sateenvarjona, joka kerää alleen erilaisia lähesty-

mistapoja ja näkökulmia käsitteineen (Raivio & Karjalainen 2013, 12; Lee-

mann ym. 2015, 1). Tarkastelen tässä luvussa osallisuutta sosiaalipedagogi-

sesta näkökulmasta, jossa painottuu yksilön ja yhteisön suhde (Kurki 2002, 

33, 38).  

 

3.1 Osallisuuden poliittinen vaikuttamisulottuvuus ja sosiaalinen kuu-

lumisulottuvuus 

Osallisuus kuvaa yksilön ja yhteisön sekä yksilön ja yhteiskunnan välistä suh-

detta (Nivala & Ryynänen 2013, 10). Osallisuudella on sekä poliittinen vaikut-

tamisulottuvuus että sosiaalinen kuulumisulottuvuus (Kiilakoski ym. 2015b, 

253).  

 

Osallisuus tarkoittaa yhteiskunnallisella tasolla sosiaalipoliittisesta näkökul-

masta katsottuna kansalaisen lakisääteistä mahdollisuutta osallistua ja vaikut-

taa itseään ja ympäristöään koskeviin päätöksiin (Rouvinen-Wilenius ym. 

2011, 64). Osallisuus liittyy edustukselliseen demokratiaan, joka on nykyai-

kaisten valtioyhteisöjen kansalaisilleen tarjoama pääasiallinen vaikuttamisme-

netelmä. Edustuksellisen demokratian ohella ja sen täydentämiseksi sovelle-

taan ja kehitetään suoran osallisuuden muotoja. (Valtioneuvoston selonteko… 
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2002, 4.) Osallisuus voi olla myös omaehtoista kansalaistoimintaa, kansalais-

aktivismia tai järjestötoimintaa (Kohonen & Tiala 2002, 6).   

 

Osallisuuden muotoja ovat tieto-osallisuus, suunnitteluosallisuus, päätösosalli-

suus ja toimintaosallisuus. Osallisuuden muodot on alkujaan jäsennelty sisä-

asiainministeriön koordinoimassa osallisuushankkeessa. (Kohonen & Tiala 

2002, 6.) Tieto-osallisuus tarkoittaa, että yksilöllä on saatavilla tietoa itseään 

koskettavista asioista sekä asioista, joista hän on oikeutettu olemaan tietoi-

nen. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kunnan tarjoamat palvelut ja kunnan val-

mistelemat asiat. (Rouvinen-Wilenius 2011, 51.) Tiedon saamisen lisäksi yksi-

löllä on oikeus tiedon tuottamiseen, josta esimerkkinä on kyselyihin vastaami-

nen (Leemann ym. 2015, 6). Suunnitteluosallisuus liittyy oikeuteen olla mu-

kana oman elinympäristön järjestämisessä (Leemann ym. 2015, 6). Se liittyy 

asioiden valmisteluvaiheeseen, jossa yksilö osallistuu häntä itseään koskevan 

toiminnan suunnitteluun ja saa kertoa mielipiteistään. Suunnitteluosallisuuden 

synonyymeinä voidaan käyttää valmistelu- ja konsultaatio-osallisuutta. (Rouvi-

nen-Wilenius 2011, 52.)  

 

Päätösosallisuus liittyy oikeuteen olla mukana omaa elämää koskevassa pää-

töksenteossa (Leemann ym. 2015, 6). Se on muita osallisuuden muotoja sito-

vampi ja osallistavampi sekä se sisältää osallisuuden kannalta keskeisen ele-

mentin eli mahdollisuuden vaikuttaa omaa elämää koskettaviin asioihin. (Rou-

vinen-Wilenius 2011, 52.) Toimintaosallisuus liittyy oikeuteen toteuttaa omaa 

toimintaa elinympäristössä yhdessä muiden kanssa (Leemann ym. 2015, 6). 

Tällaista toimintaa voi olla esimerkiksi talkootoiminta (Kohonen & Tiala 2002, 

6). 

 

Osallisuus liittyy erilaisiin sosiaalisiin suhteisiin. Bill Reimer (2004, 76–80.) ja-

kaa sosiaaliset suhteet neljään kategoriaan, joita ovat markkinasuhteet, byro-

kraattiset suhteet, assosiatiiviset suhteet ja yhteisölliset suhteet. Markkinasuh-

teisiin liittyy vaihdon periaate ja se pohjautuu tavaroiden ja palveluiden vaih-

toon, mutta pitää sisällään myös muita tekijöitä, kuten tiedon, koulutuksen, 

työn ja varallisuuden (Reimer 2004, Leemann ym. 2015, 4 mukaan). Byro-

kraattisissa suhteissa keskeisellä sijalla ovat asema ja roolit ja niiden kautta 

määrittyvät yksilön oikeudet ja velvollisuudet. Yksilöä koskevat esimerkiksi 
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kansalaisena ja työntekijänä erilaiset oikeudet ja velvollisuudet. (Reimer 2004, 

76–80.) 

 

Assosiatiiviset suhteet muodostuvat yksilöiden yhteisten mielenkiinnon kohtei-

den mukaan. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset kerhot, harrasteryhmät 

ja tapahtumat sekä internetin virtuaaliset yhteisöt. Yhteisöllisissä suhteissa 

keskeistä on jaettu identiteetti. Tällaisia ovat esimerkiksi perhe, ystävät tai jen-

git. Sosiaaliset suhteet ovat yhteydessä toisiinsa. Suhteiden kesto ja painotus 

vaihtelee ajan, paikan tai olosuhteiden mukaan. (Reimer 2004, 76–78, 80–82.)  

 

Osallisuus on Nivalaa ja Ryynästä mukaillen (2013, 26) ihmisen sosiaaliseen 

perusluonteeseen liittyvää kuulumista johonkin, olemista, elämistä ja toimi-

mista yhteydessä muihin ihmisiin. Osallisuus tulee nähdä laaja-alaisesti kuulu-

misen, osallistumisen ja kokemusten kokonaisuutena (Nivala & Ryynänen 

2013, 37). Osallisuus ei ole pysyvä ominaisuus tai staattinen tila, sillä se on 

alati muuttuva ja vaihtelee elämänvaiheiden ja -tilanteiden mukaan (Raivio & 

Nykänen 2014, 19).  

 

3.2 Osallisuus ja hyvinvoinnin ulottuvuudet 

Osallisuudella on yhteys yksilön hyvinvointiin. Raivio ja Karjalainen (2013, 16.) 

jäsentävät osallisuutta kolmen ulottuvuuden kautta, joita ovat having, acting ja 

belonging. Having viittaa riittävään toimeentuloon ja hyvinvointiin. Acting viit-

taa valtaisuuteen/toimijuuteen ja toiminnalliseen osallisuuteen. Belonging viit-

taa yhteisöihin kuulumiseen ja jäsenyyteen sekä yhteisölliseen osallisuuteen.  

 

Having ulottuvuuden mukaisesti yksilöllä on käytössään riittävät aineelliset re-

surssit eli oikeus riittävään toimeentuloon, hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Ac-

ting ulottuvuuden mukaisesti yksilö on omaa elämäänsä koskevassa päätök-

senteossa toimijana. Belonging ulottuvuuden mukaisesti yksilöllä on sosiaali-

sesti merkityksellisiä ja tärkeitä suhteita. Vaje jollakin ulottuvuuden osa alu-

eella voi vähentää osallisuutta ja lisätä syrjäytymisriskiä, jolloin ihminen voi 

jäädä yhteisöllisen toiminnan ulkopuolelle. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

2016.) 
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Raivion ja Karjalaisen (2013, 16) jäsennys pohjautuu Erik Allardtin jäsennyk-

seen hyvinvoinnin ulottuvuuksista. Erik Allardtin (1976, 38.) määritelmän mu-

kaan hyvinvointi rakentuu perustarpeiden tyydyttämisestä. Perustarpeita ovat 

elintaso (Having), yhteisyyssuhteet (Loving) ja itsensä toteuttamisen muodot 

(Being). Perustarpeiden sisältämät osatekijät voidaan nähdä sekä tavoitear-

voina että resursseina. Esimerkiksi korkea elintaso, solidaariset ihmissuhteet 

ja yksilön mahdollisuudet määrätä omasta elämästään nähdään resursseina, 

jotka voivat edistää muiden resurssien saavuttamista. (Allardt 1976, 51.) 

 

3.3 Osallistuminen ja osallistaminen 

Osallisuuden lähikäsitteitä ovat osallistuminen (participation) ja osallistaminen 

(involvement), mutta niillä on sisällöllisiä merkityseroja (Särkelä-Kukko 2014, 

34; Närhi ym. 2014, 232; Leemann & Hämäläinen 2016, 587).  

 

Osallistumiseen sisältyy ajatus kansalaisesta aktiivisena toimijana, joka ha-

luaa ja osaa toimia aloitteentekijänä itselleen merkityksellisissä yhteiskunnalli-

sissa asioissa (Valtioneuvoston selonteko… 2002, 4; Kohonen & Tiala 2002, 

6). Osallistumista ohjaa aktiivisuuden ohella kiinnostus toimintaa kohtaan ja 

oma-aloitteisuus. Osallistumalla yksilö voi toteuttaa itseään sekä vaikuttaa it-

selleen tärkeisiin asioihin ja omaan elämäänsä (Oikeusministeriö 2005, 45). 

Yksilö voi osallistua esimerkiksi talkoisiin, vaaleihin, internetissä toimiviin yh-

teisöihin, yhteiskunnallisiin liikkeisiin, yhdistyksiin tai järjestöihin. Osallistumi-

nen voi olla lyhytkestoista tai pitkäkestoista. (Siisiäinen 2010, 8–9, 12–13.) 

 

Osallistuminen on toimintaa, joka voi edistää osallisuutta. Osallistuminen voi 

mahdollistaa osallisuuden silloin, kun se tarjoaa osallistujalle todellisia mah-

dollisuuksia tuoda esiin näkemyksiään, vaikuttaa ja olla päättämässä sekä 

kantaa vastuuta ja käyttää valtaa. (Nivala & Ryynänen 2013, 21, 26.) 

 

Osallistamisessa aloite tulee yksilön ulkopuolelta eikä ole lähtöisin yksilöstä it-

sestään. Osallistamisen avulla pyritään aktivoimaan yksilöitä mukaan toimin-

taan ja saamaan osallisuuden kokemuksia. (Siisiäinen 2010, 13; Siisiäinen 

2015; Särkelä-Kukko 2014, 35.)  
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3.4 Osallisuus mahdollistuu yhteisössä 

Osallisuus toteutuu yksilön ja yhteisön suhteessa eikä yksilö voi olla osallinen 

yksin, ilman yhteisöä (Kiilakoski 2008, 12–13; Kiilakoski ym. 2015a, 14).  

 

Elina Nivala (2008, 50–51) on väitöskirjassaan jäsentänyt yhteisön määrittelyn 

kriteerit, jotka pohjaavat yhteisön käsitettä määrittäviin sosiologian teorioihin. 

Yhteisö voi olla alueellinen yhteisö, muodollinen yhteisö, toiminnallinen yh-

teisö tai symbolinen yhteisö (Nivala 2008, 50). Yhteisöä yhdistävä tekijä voi 

olla alueellisuus, jolloin tietyllä alueella olevat ihmiset muodostavat ulkoapäin 

tarkasteltuna yhteisön. Tällainen yhteisö voi olla esimerkiksi paikallisyhteisö. 

Tarkasteltaessa yhteisöä ulkoapäin ei voida tietää ihmisten välisistä suhteista 

ja heidän kokemastaan yhteenkuuluvuudentunteesta. Yhteisöä yhdistävä te-

kijä voi olla myös annettu muodollisesti ulkopuolelta. Muodollinen yhteisö voi 

olla esimerkiksi rekisteröity yhdistys (Jaakkola 2015, 29). Muodollisen yhtei-

sön jäsenet eivät välttämättä koe yhteenkuuluvuudentunnetta. (Nivala 2008, 

50–51; Saastamoinen 2009, 41.)   

 

Yhteisö voidaan määritellä myös yhteisön jäseniä yhdistävän tekijän kautta, 

joka saa aikaan ihmisten välisissä suhteissa ilmenevän yhteenkuuluvuuden 

tunteen. Yhteisö voi olla toiminnallinen, jolloin yhteenkuuluvuuden tunteen 

keskeisiä tekijöitä ovat ihmisten välinen vuorovaikutus ja yhteistoiminta. Yh-

teisö voi olla symbolinen yhteisö, jossa yhteenkuuluvuuden tunne perustuu ih-

misten ajattelutapojen yhteisyyteen. Tällöin sen perusta voi olla kulttuurinen eli 

jaettuun kulttuuriperintöön perustuva tai ideologinen eli jaettuihin ihanteisiin 

perustuva. Yhteisöjä voidaan tarkastella edellä kuvatun yhdistävän tekijän li-

säksi myös yhteisön koon mukaan. Yhteisö voi muodostua esimerkiksi pie-

nestä ihmisryhmästä tai se voi olla miljoonien ihmisten muodostama yhteisö. 

(Nivala 2008, 50–51.) 

 

Yhteisöt ottavat ihmisiä mukaan, mutta samalla myös sulkevat heitä pois. Yh-

teisön sisällä määritellään ketkä ovat yhteisön jäseniä ja ketkä eivät ole. Oleel-

lista yhteisön olemassaololle on se, että se tarvitsee yhteisön ulkopuolelle jää-

vän maailman, joka ei kuulu sen piiriin. (Tuomi 2005, 160; Saastamoinen 

2009, 42.) 
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Yhteisöjä, joissa yksilö voi olla osallinen ovat esimerkiksi perhe, päiväkoti-

ryhmä, koululuokka, kaveriporukka, harrastusryhmä ja kunta (Kiilakoski ym. 

2015a, 16). Yksilön osallisuus yhteisössä luo edellytykset yhteiskunnalliselle 

osallisuudelle. (Nivala & Ryynänen 2013, 28.) 

 

3.5 Osallisuus yhteisön jäsenyytenä 

Osallisuutta voidaan tarkastella yhteisön jäsenyytenä. Elina Nivala (2008, 166) 

jäsentää osallisuuden annetun, osallistuvan ja koetun yhteisön jäsenyyden 

kautta. Annettu jäsenyys on yhteisöön kuulumista eli oikeus yhteisön jäsenen 

asemaan ja tällöin yhteisön jäsenellä on oikeus osuuteen yhteisön hyvästä, 

mutta myös velvollisuuksia yhteisöä kohtaan. (Nivala 2008, 166–167.)  

 

Osallistuvan jäsenyyden toteutuminen edellyttää yhteisön tarjoamia mahdolli-

suuksia, mutta myös yhteisön jäsenen valmiuksia hyödyntää annettuja mah-

dollisuuksia. Tällaisia jäsenen valmiuksia voivat olla esimerkiksi sosiaaliset tai-

dot, avoimuus, aloitteellisuus ja kiinnostus yhteisön asioita kohtaan. Osallistu-

malla yhteisön tarjoamiin toimintamahdollisuuksiin on jäsenellä mahdollisuus 

osallisuuteen yhteisön yhteiselämästä. Tämä tarkoittaa sisäpuolisuutta yhtei-

sön sosiaalisessa kanssakäymisessä ja suhdeverkostoissa. Sosiaalisen puo-

len ohella jäsenellä on mahdollisuus osallisuuteen yhteisön poliittisesta vah-

vuudesta, jolloin yhteisön jäsen voi osallistua esimerkiksi yhteisön päätöksen-

tekoon. (Nivala 2008, 167–170.)   

 

Yhteisön jäsenen kokema osallisuus toteutuu todella vasta sitten, kun hän ko-

kee olevansa osallinen yhteisön jäsenyyden sisältämistä mahdollisuuksista ja 

yhteisön elämästä, toiminnasta ja vuorovaikutuksesta. Koettu osallisuus muo-

dostuu annetun jäsenyyden, yhteisön toimintaan osallistumisen ja yhteisöön 

kiinnittymisen pohjalta. Kiinnittyminen yhteisöön kokonaisuutena konkretisoi-

tuu yhteisön jäsenen identiteettinä ja kiinnittyminen yhteisön muihin jäseniin 

konkretisoituu yhteenkuuluvuuden tunteena. Yhteisön jäsenen osallisuuden 

kokemusta voi vahvistaa kiinnittyminen yhteisön arvoihin, normeihin, kulttuuri-

perintöön ja historiaan. (Nivala 2008, 168.) 

 

Pohjimmiltaan osallisuutta voidaan kuvata yksilön kokemuksellisena tilana 

(Kiilakoski ym. 2015b, 253). Siihen liittyy yksilön oikeus omaan identiteettiin ja 
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arvokkuuteen osana perhettä (tai sitä muistuttavaa yksikköä), ryhmää, yhtei-

söä, yhteiskuntaa ja lopulta koko ekosysteemiä (Kiilakoski ym. 2015a, 16). 

Osallisuuteen kuuluu vahvasti vastuun kantaminen ja saaminen oman, toisten 

ja koko yhteisön toimintakyvystä. Osallisuus on sitoutumista yhteisten asioi-

den parantamiseen. (Kiilakoski ym. 2015a, 15.) 

 

Osallisuuteen liittyy voimaantumisen ja valtautumisen (empowerment) tunne, 

jossa yhdistyvät tunne ja kompetenssi. Tällöin yksilö kokee pätevyyttä ja pitää 

omaa rooliaan merkittävänä, mikä tuo yksilölle kompetenssia tuoda yhteisössä 

esiin omia toimintaan liittyviä ajatuksia. Yksilö on toiminnassa toimijana, sub-

jektina eikä vain toiminnan kohteena, objektina. (Gretschel 2002, 91, 94, 179.) 

 

Yhteisössä toimimiseen kuuluu vaikuttaminen, jolloin yksilö tulee kuulluksi yh-

teisissä itseäänkin koskevissa asioissa ja hänellä on mahdollisuus saada sekä 

valtaa että vastuuta yhteisön jäsenenä (Kiilakoski ym. 2015b, 252–253). Osal-

lisuuden määrittelyssä on hyvä ottaa huomioon myös se näkökulma, että yk-

silö voi kokea osallisuutta ilman mahdollisuutta vaikuttaa. Yksilö voi osallistua 

toimintaan itselleen mielekkäällä tavalla ja kokea kuuluvansa johonkin yhtei-

söön tai ryhmään ilman, että kokemus tai tunne näkyy yksilön teoissa. (Yeung 

2002, 87.)  

 

3.6 Osallisuus yhteisön hyvästä  

Osallisuus yhteisössä mahdollistaa yksilölle osuuden yhteisön hyvästä eli kai-

kesta siitä positiivisesta, mitä yhteisöllä on ja mitä se pystyy tuottamaan yhtei-

sönä verrattuna yksilöihin yksinään (Nivala 2008, 166).  

 

Osallisuus on yhteydessä yhteisöllisyyteen (sense of community). Yhteisölli-

syys voi muodostua ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa konkreettisen toi-

minnan seurauksena ja se voi ilmetä tietoisuudessa vahvistuvana yhteenkuu-

luvuuden tunteena (Lehtonen 2000, Kuittisen & Kejosen 2009, 245 mukaan). 

Yhteisöllisyyttä voidaan pitää osana ihmisen olemusta ja sen voidaan nähdä 

olevan osa ihmiseksi kasvamista ja hyvää elämää (Hautamäki 2005, 8; Thitz 

2006, 93; Jaakkola 2015, 28). Ihminen tarvitsee läheisiä sosiaalisia suhteita ja 

niiden kautta saatavaa tukea, kuten hyväksyntää, arvostusta ja rakkautta 



18 

(Hyyppä 2002, 56). Vuorovaikutuksessa yhteisön muihin jäseniin yksilö raken-

taa sosiaalista identiteettiä ja minuutta (Tuomi 2005, 160). Samalla hän luo yk-

silöidentiteettiä, joka tukee erottumista muista yhteisön jäsenistä. (Kuittinen & 

Kejonen 2009, 246.)  

 

Yhteisöllisyys on sosiaalisen pääoman keskeinen ominaisuus (Hyyppä 2005, 

20). Sosiaalinen pääoma (social capital) on aineeton hyödyke, jota yksilö ei 

voi omistaa, mutta sitä on ihmisten muodostamalla yhteisöllä (Putnam 1994, 

170; Hyyppä 2005, 15). Robert Putnamin määritelmän (1994, 167, 169–170) 

mukaan sosiaalinen pääoma muodostuu luottamuksesta, normeista ja sosiaa-

lisista verkostoista. Leena Kurjen (2006, 121) mukaan sosiaalisella pääomalla 

tarkoitetaan yhteiskunnan sosiaalisia suhteita muokkaavia ja sääteleviä ver-

kostoja, instituutioita ja normeja. Markku Hyypän (2011, 15) mukaan sosiaali-

nen pääoma tarkoittaa tiettyyn yhteisöön kuuluvien jäsenten välistä yhteen-

kuuluvuutta, joka ilmenee osallistumisena yhteisiin rientoihin, aktiivisena yh-

distys-, harrastus- ja kulttuuritoimintana sekä keskinäisenä luottamuksena. 

Hyyppä pitää sosiaalista pääomaa yhtenevänä yhteisöhengen eli me-hengen 

kanssa (Hyyppä 2005, 17).  

 

Markku Hyyppä (2011, 15) jakaa sosiaalisen pääoman rakenteelliseen ja kult-

tuuriseen eli kognitiiviseen ulottuvuuteen. Rakenteellista ulottuvuutta voidaan 

määrittää yhteisten rientojen, kansalaistoiminnan, vapaaehtoisten yhteisöjen 

ja sosiaalisen osallistumisen määrän kautta. Kulttuurista eli kognitiivista ulottu-

vuutta puolestaan ilmaistaan ja mitataan sosiaalisena ihmisten välisenä luotta-

muksena. (Hyyppä 2011, 15.)  

 

Harisalo ja Miettinen (2010, 121) jakavat sosiaalisen pääoman ulottuvuudet ih-

misten kokemaan yhteisöllisyyteen, sääntöihin, instituutioihin ja kulttuuriseen 

synergiaan. Säännöt, jotka ovat yhtäläiset ja oikeudenmukaiset, yhdistävät ih-

misiä. Ne tasapainottavat ihmisten välisiä eroja vallassa, varallisuudessa ja 

sosiaalisessa hierarkkisuudessa sekä vähentävät taipumusta anarkismiin, piit-

taamattomuuteen ja hallitsemattomuuteen. (Harisalo & Miettinen 2010, 121, 

124.)  

 

Ihmiset ovat yhteydessä erilaisiin instituutioihin, joita ovat esimerkiksi perhe, 

paikallisyhteisöt, yhdistykset ja järjestöt. Ihmiset vaikuttavat instituutioihin ja 
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instituutiot strukturoivat ihmisten toimintaa. Instituutioiden kautta ihmiset oppi-

vat yhteistoiminnan pelisäännöt sekä vahvistavat inhimillisyyttä, suvaitsevai-

suutta ja auttavaisuutta. Niiden kautta välittyy ajan myötä kiteytynyt kokemus 

ja sosiaalinen viisaus. Kulttuuri näkyy ihmisten jokapäiväisessä elämässä ja 

se suuntaa ihmisten ajattelua, huomiokykyä ja tärkeysjärjestystä. Kulttuurina 

sosiaalinen pääoma parhaimmillaan motivoi ja kannustaa ihmisiä. Negatiivi-

sena puolena on se, että kulttuuri voi yhdenmukaistaa arvostuksia ja käyttäy-

tymistä, joka voi johtaa suvaitsemattomuuteen erilaisia ihmisiä ja ajatuksia 

kohtaan. Eri ulottuvuudet täydentävät ja vahvistavat toisiaan, mutta vastaa-

vasti yhden ulottuvuuden heikkeneminen vaikuttaa heikentävästi myös muihin 

ulottuvuuksiin. (Harisalo & Miettinen 2010, 121, 125–128.)  

 

Sosiaalinen pääoma tuottaa yhteisölle ja yhteisön jäsenille hyödykkeitä, kuten 

fyysistä ja psyykkistä terveyttä (Hyyppä 2002, 62; Hyyppä 2011, 15). Verkos-

toituminen tukee yhteisön identiteetin vahvistumista ja yhteisten päämäärien 

savuttamista (Salmikangas 2002, 16; Kurki 2006, 121). Verkostoitumisen 

kautta ihmiset voivat hyödyntää toistensa henkisiä ja aineellisia voimavaroja 

sekä yhdessä toimimalla ihmiset yltävät merkittävämpiin suorituksiin ja tulok-

siin kuin yksin toimien. Yhteisölliset voimavarat kannattelevat yhteisön jäseniä 

arjen askareissa. Sosiaalinen pääoma lisää luottamusta tuttujen ja tuntematto-

mien apuun ja tukeen. (Harisalo & Miettinen 2010, 119–120, 139.) 

 

Sosiaalinen pääoma tarvitsee heikkoja sosiaalisia verkostoja, sillä ne sallivat 

positiivisen kanssakäymisen ja auttavat saavuttamaan yhteisön tavoitteet 

sekä integroivat kansalaisia yhteiskunnan toimintaan. Vahvat verkostot voivat 

rajoittaa ja ryhmittää sekä johtaa epädemokratiaan ja ryhmään kuulumatto-

mien syrjintään. (Hyyppä 2002, 50–51; Hyyppä 2005, 65.)  

 

3.6.1 Luottamus sosiaalisen pääoman ytimessä 

Ihmisten välinen luottamus on sosiaalisen pääoman keskeinen tekijä ja luotta-

muksella on tärkeä merkitys kansalaisten osallistumiseen (Putnam 1994, 170; 

Salmikangas 2002, 16; Hyyppä 2005, 21).  
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Luottamus voidaan jakaa ihmisten väliseen luottamukseen (trust) sekä organi-

saatioiden systeemeihin ja instituutioihin kohdistuvaan luottavaisuuteen (confi-

dence) (Mäkipeska & Niemelä 2005, 27). Luottamus ja luottavaisuus ovat yh-

teydessä toisiinsa. Luottamusta ihmisiin voidaan tukea sellaisten instituutioi-

den kautta, joita kohtaan on osoitettu luottavaisuutta. Luottavaisuuden sijasta 

voidaan puhua myös annetusta tai ansaitusta luottamuksesta. Annettu luotta-

mus tarkoittaa sitä, että ihmiseen luotetaan tietyn ominaispiirteen vuoksi, 

vaikka häntä ei ole aiemmin tavattu. Esimerkiksi henkilö voi olla terveyskes-

kuksen lääkäri. Ansaittu luottamus syntyy ihmisten välisessä vuorovaikutuk-

sessa ajan kanssa. (Ilmonen 2002, 137–139.) 

 

Luottamusta voidaan tarkastella myös organisaation toiminnan kautta. Tällöin 

luottamuksen osatekijöitä ovat ihmisten ominaisuudet ja ihmissuhteet sekä or-

ganisaation johtamisjärjestelmä, kulttuuri, rakenteet ja prosessit. Ihmisen ko-

kemaan luottamukseen voidaan vaikuttaa vain välillisesti, sillä yksilön kykyyn 

luottaa vaikuttaa hänen elämänkokemuksensa aina varhaisista perusluotta-

muksen kokemuksista saakka. Kehittämällä luottamuksen osatekijöitä voidaan 

vaikuttaa ihmisten väliseen luottamukseen ja luottamuksen syntymiseen orga-

nisaation toimintaa kohtaan. Tällöin luottamus muodostuu organisaation sosi-

aaliseksi pääomaksi. (Mäkipeska & Niemelä 2005, 26, 28–29.)   

 

Ihmisten välinen yhteistyö edellyttää luottamusta, jonka perustana ovat yhteis-

työtä tekevien henkilöiden odotukset toistensa toimintaa kohtaan ja yhteinen 

tavoite. Tällöin toisen toiminnan odotetaan tuovan lisäarvoa omalle toimin-

nalle. Yhteinen, tärkeä tehtävä yhdistää ja sitouttaa toimintaan. Luottamus ra-

kentuu ihmisten välisessä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa ja siihen liit-

tyy aina riski siitä, että luottava osapuoli tulee haavoitetuksi tai petetyksi. (Mä-

kipeska & Niemelä 2005, 34, 39; Prokkola 2009; Savolainen 2018.)  

 

Luottamusta ei ole mahdollista ostaa tai lainata eikä se synny väkisin. Se on 

ansaittava tai lunastettava omalla käyttäytymisellä. Tutkimustulosten mukaan 

luottamuksen syntyminen tarvitsee aikaa, arkisia kohtaamisia, puhumista, yh-

dessä tekemistä ja esimerkin näyttämistä. Ihmisten välinen luottamus ansai-

taan toiminnan kautta ja siihen vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi ammatilli-
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nen pätevyys, hyväntahtoisuus, rehellisyys, aitous, luotettavuus ja käyttäyty-

misen johdonmukaisuus. (Prokkola 2009; Harisalo & Miettinen 2010, 29, 35; 

Savolainen 2018.) 

 

Yhteisön jäsenten keskinäinen luottamus ylläpitää yhteisön jäsenten välisiä 

suhteita, lisää jäsenten avoimuutta, keskinäistä kunnioitusta, rohkeutta ja tyy-

tyväisyyttä, lisää suvaitsevaisuutta, lisää turvallisuuden tunnetta, edistää yhtei-

sön demokratiaa sekä tekee elämästä ennustettavan ja hallittavan. Se vaikut-

taa myönteisesti yhteisön hyvinvointiin ja jäsenten terveyteen esimerkiksi hi-

dastamalla ja estämällä haitallisia stressireaktioita. (Hyyppä 2005, 33, 37; Ha-

risalo & Miettinen 2010, 24, 26; Savolainen 2018.) Yhteisössä, jossa on luotta-

muksen ilmapiiri, syntyy kokemuksia samanhenkisyydestä (Hyyppä 2005, 

162).  

 

Luottamus mahdollistaa ihmisten välisen yhteistyön niin tuttujen kuin tunte-

mattomienkin kanssa. Luottamuksen avulla ihmiset oppivat pitämään yhteisiä 

sääntöjä ja normeja oikeudenmukaisina ja puolueettomina sekä he suhtautu-

vat positiivisesti poliittisiin ja taloudellisiin instituutioihin. (Harisalo & Miettinen 

2010, 138.)  

 

Luottamuksen väheneminen lisää epävarmuutta, ennakoimattomuutta ja hallit-

semattomuutta. Ihminen kokee, että oma elämä ei ole enää samalla tavalla 

hallittavissa kuin aiemmin. Ihmiset ryhmittyvät omiin piireihinsä, epäluottamus 

toisia kohtaan kasvaa ja he voivat kokea toisensa vastustajina ja jopa viholli-

sina. (Harisalo & Miettinen 2010, 24, 138.)  

 

3.6.2 Altruismi  

Ihmisten väliseen sosiaaliseen toimintaan voidaan liittää altruismin käsite, jolla 

tarkoitetaan toisen ihmisen huomioon ottavaa toimintaa. Altruisti pyrkii lisää-

mään toisen henkilön käytössä olevien resurssien määrää omien resurssiensa 

määrää vähentämällä. Toiminnassa ensisijainen motivoiva tekijä ei ole oma 

subjektiivinen hyöty, vaan hyvinvointierojen vertailuun perustuva tulkinta oike-

asta ja väärästä. (Saari ym. 2005, 11, 89.) Leskisen mukaan (2015, 93) alt-
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ruistisuus yhteiskunnassa tarkoittaa kaikkien ihmisten hyvinvoinnista huolehti-

mista ja avun tarpeessa olevien ihmisten auttamista heille kuuluvan ihmisar-

von mukaisesti.  

 

Altruismi voidaan jakaa eri muotoihin. Saari, Kainulainen ja Yeung (2005, 91–

94.) ovat jakaneet altruistisen toiminnan yhdeksään luokkaan altruistin näkö-

kulmasta arvioituna. Ensimmäisen luokan muodostaa lähiryhmään kohdistuva 

toiminta, jossa resurssien antaja ja saaja ovat yleensä saman kotitalouden tai 

muun vastaavan ryhmän jäseniä. Tällainen toiminta tuottaa pitkän ajan kulu-

essa resursseja ja tyydytystä altruistille. Toisen luokan muodostaa altruistinen 

toiminta, joka tapahtuu muukalaisten välillä ja se lisää altruistin hyvinvointia, 

mutta ei tuo hänelle resursseja edes pitkän ajan kuluessa. Tällaisen toiminnan 

liikkeellepaneva voima on altruistille tuleva hyvinvointi ja esimerkki tällaisesta 

toiminnasta on julkisuuden henkilöiden (julkinen) hyväntekeväisyys.  

 

Kolmannen luokan muodostaa altruistinen toiminta, joka ei tuo altruistille tyy-

dytystä, mutta se tuottaa hänelle resursseja. Tällaisesta toiminnasta on esi-

merkkinä sukupolvien välinen hoiva, kuten vanhuksen hoitaminen kotona, joka 

tuo altruistille pitkän ajan kuluessa perinnön. Altruistista käyttäytymistä ohjaa 

velvollisuuden tuntoon perustuva moraalinen valinta ja se perustuu hyvinvoin-

tierojen vertailuun. Neljännen luokan muodostaa pyyteetön altruismi, jossa alt-

ruisti lisää tuntemattoman muukalaisen resursseja omien resurssiensa mää-

rää vähentämällä. Altruisti ei tule koskaan saamaan resursseja lahjoitukses-

taan. Tällaisen altruistisen toiminnan keskeisenä tekijänä ei ole oma hyöty tai 

hyvinvointi tai niiden lisääminen, vaan hyvinvointierojen vertailuun perustuva 

tulkinta oikeasta ja väärästä. (Saari ym. 2005, 93–94.) 

 

Edellä kuvattujen luokkien väliin sijoittuu viisi väliluokkaa. Ensimmäinen väli-

luokka sijoittuu luokan yksi ja luokan kolme väliin ja siinä on kysymys läheis-

ten ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Esimerkki tällaisesta toiminnasta 

on satunnainen naapuriapu. Tällaisen altruistisen toiminnan liikkeellepaneva 

voima voi olla sosiaalinen paine, joka ohjaa altruistin toimintaa ja muunlainen 

toiminta aiheuttaisi hänelle ongelmia. (Saari ym. 2005, 92, 94.) 

 

Toinen väliluokka sijoittuu luokan yksi ja luokan kaksi väliin ja toiminnan kes-

keisenä tavoitteena on oman voiton tai hyvinvoinnin tavoittelu. Vaikka altruisti-
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sen toiminnan lähtökohta on oman edun tavoittelu niin toiminnan aikana re-

sursseja siirtyy muukalaisille. Tähän väliluokkaan lukeutuvat erilaiset hyvänte-

keväisyyspelit ja arpajaiset. Esimerkki tällaisesta toiminnasta on Veikkauksen 

pelien pelaaminen. (Saari ym. 2005, 92, 94–95.) 

 

Kolmas väliluokka sijoittuu luokan kaksi ja luokan neljä väliin ja esimerkkinä 

altruistisesta toiminnasta on lähetysillassa pidettävät arpajaiset. Altruistista 

käyttäytymistä ohjaa moraalinen valinta, joka perustuu hyvinvointierojen ver-

tailuun, mutta toisaalta sitä ohjaa myös sosiaalinen paine, joka velvoittaa anta-

maan. (Saari ym. 2005, 92, 95.) 

 

Neljäs väliluokka sijoittuu luokan kolme ja luokan neljä väliin ja toiminta tapah-

tuu lähiyhteisön hyväksi. Esimerkki tällaisesta toiminnasta on keräykseen lah-

joittaminen. Ensimmäisen väliluokan tavoin altruistisen toiminnan liikkeellepa-

neva voima voi olla sosiaalinen paine, joka ohjaa altruistin toimintaa ja muun-

lainen toiminta aiheuttaisi hänelle ongelmia. (Saari ym. 2005, 92, 94.)  

 

Kaikkien edellä kuvattujen luokkien ja väliluokkien keskelle sijoittuu yhteisölli-

nen altruismi. Altruistista käyttäytymistä ohjaavat tekijät vaihtelevat yksilöiden 

välillä ja myös altruistisen toiminnan palautteena saatavat resurssit vaihtele-

vat. (Saari ym. 2005, 92, 95.) 

 

3.7 Aiempia tutkimuksia osallisuuskokemuksista 

Osallisuutta on tutkittu paljon eri-ikäisten kokemana erilaisissa yhteisöissä. 

Olen tutustunut tutkimuksiin, joissa tutkittavat ovat olleet aikuisia ihmisiä ja 

joissa osallisuutta on tarkasteltu tutkittavien omakohtaisten kokemusten 

kautta, jotta tarkastelun näkökulma olisi yhtenevä oman tutkimukseni kanssa.  

 

Sanni Harju (2015.) on pro gradu -tutkielmassaan selvittänyt yksinasuvien 

työttömien kokemuksia köyhyydestä. Tutkimusten tulosten mukaan osatto-

muus näyttäytyi kahdessa eri merkityksessä. Toinen oli osattomuutta työelä-

mästä, harrastuksista ja muista aktiviteeteista sekä ihmissuhteista. Toinen 

pohjautui henkilökohtaiseen kokemukseen omasta osattomuudesta ja se il-

meni kohtaamattomuuden ja ulossulkemisen kokemuksina sekä tarpeetto-
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muuden tunteina suhteessa muihin ihmisiin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Tut-

kimuksessa mukana olevien henkilöiden kertomuksista välittyi häpeä omasta 

työttömyydestä ja he kokivat, että työn kautta he voisivat saada oikeutuksen 

olemassaololleen. Tällöin he olisivat tuottavia kansalaisia tuoden oman panok-

sensa yhteiskunnan hyväksi. (Harju 2015, 48.)  

 

Karttunen ja Tahvanainen (2012) ovat tutkineet opinnäytetyössään osalli-

suutta ja osallistumista sekä niiden merkityksiä Joensuun Kansalaistalon ai-

kuisten avoimessa kädentaitoryhmässä. Tutkimuksen tulosten mukaan yhtenä 

kädentaitoryhmään osallistumisen motiivina oli sosiaalisen tuen saaminen ja 

antaminen. Osallistujat saivat vertaistukea samassa elämäntilanteessa ole-

vilta. Muita kädentaitoryhmään osallistumisen motiiveja olivat oppiminen, uu-

det ideat, tekeminen ja vaikuttaminen sekä luovuuden käyttäminen. Myös 

seura ja ajanviete olivat osallistumisen motiiveina. (Karttunen & Tahvanainen 

2012, 2,5, 29–32.) 

 

Karttunen ja Tahvanainen tarkastelivat tuloksia osallisuuden osalta jakamalla 

ne yksilötason voimaantumiskokemuksiin, ryhmään kuulumiseen ja voimava-

rojen jakamiseen sekä vaikuttamiseen ja osallistamiseen. Yksilötason voi-

maantumiskokemukset näkyivät ryhmässä rohkaistumisena, kehittymisenä, it-

sensä toteuttamisena ja ilmaisuna, kuulluksi tulemisena sekä osallistumisena 

omien voimavarojen mukaan. Ryhmään kuulumisen kautta mahdollistui tois-

ten kuunteleminen ja vuorovaikutus, yhteishenki ja yhteenkuuluvuus, ryhmä-

läisten tukeminen sekä tasavertaisuus. Ryhmäläisten hyvinvoinnista haluttiin 

pitää huolta ja kuulluksi tuleminen sekä omien voimavarojen ja kokemusten ja-

kaminen koettiin tärkeänä. (Karttunen & Tahvanainen 2012, 34–35.) 

 

Tutkimuksen tulosten mukaan ryhmäläiset kokivat voivansa vaikuttaa ryh-

mässä esimerkiksi vaikuttamalla toiminnan sisältöön, yhteisellä päätöksente-

olla sekä jokaisella oli mahdollisuus valita osallistumisen tasonsa eli itse voi 

päättää mitä haluaa tehdä ja miten paljon ryhmään osallistuu. Osallistaminen 

näkyi ryhmässä mahdollistamisen ja rohkaisun kautta. Ryhmäläiset nostivat 

esiin ohjaajien merkityksen ryhmäläisten osallistumisen rohkaisemisessa ja 

heidän kuulluksi tulemisessaan. (Karttunen & Tahvanainen 2012, 35–36.) 
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Kerttu Ojalehto (2011) on opinnäytetyössään tutkinut ikäihmisten osallisuutta 

Kyttälänkylä -projektissa. Ojalehto jakoi tutkimuksen tulokset toimintaan osal-

listumisen kokemuksiin, osallisuuden ilmentymiseen ja osallisuutta edistäviin 

tekijöihin. Tutkimuksen tulosten mukaan osallistuminen toimintoihin katkaisi ja 

virkisti päivää luoden vastapainoa ja sisältöä elämään. Toimintoihin osallistu-

minen mahdollisti uusiin asioihin tutustumisen ja itsensä kehittämisen sekä 

olemassa olevien kykyjen käyttämisen ja ylläpitämisen. Tulosten mukaan 

osallisuutta edistäviä tekijöitä olivat jäsenyyden kokeminen ja toimintaan tule-

minen omana itsenään, säännöllinen ja usein tapahtuva toimintoihin osallistu-

minen, mahdollisuus vertaissuhteisiin, osallistumisen erilaiset mahdollisuudet, 

toimintojen läheisyys ja työntekijöiden suhtautuminen ikäihmisiin ja kyky in-

nostaa mukaan toimintaan. Tutkimuksen tulosten mukaan toimintojen sijainti 

lähellä osallistujia edisti positiivisesti osallistumista ja vaikutti sitä kautta osalli-

suuden kokemiseen. Tulosten mukaan työntekijöillä oli suuri merkitys ihmisten 

osallistumiseen ja siihen, miten toiminta koetaan. Tärkeää oli työntekijöiden 

asennoituminen, innostus ja kyky kohdata ihmiset tasapuolisesti. Tämä toimi 

pohjana lämpimälle ja vastaanottavaiselle ilmapiirille. (Ojalehto 2011, 29, 31–

35, 39–41.) 

 

Nordberg (2017, 2, 6) on tutkinut opinnäytetyössään Rauman kaupungin 

Party-hankkeen kuntoutukseen ja arjen hallintaan liittyvissä ryhmissä olevien 

asiakkaiden kokemuksia osallisuudesta. Nordberg jakoi tutkimuksen tulokset 

asiakkaiden kokemuksiin osallisuudesta, asiakkaiden kokemuksiin osallisuu-

den vaikutuksista omaan elämään sekä asiakkaiden kokemuksiin osallisuuden 

tukemisesta ryhmissä. Tutkimuksen tulosten mukaan miehet eivät kokeneet 

ryhmään osallistumisen vaikuttaneen heidän arkeensa muuten kuin ryhmään 

osallistumisen verran. Naiset puolestaan kokivat, että osallistuminen ryhmään 

oli vaikuttanut heidän arkeensa tuomalla uutta sisältöä arkeen ja toiminta toi 

päivärytmiin rutiinia. (Nordberg 2017, 26–29.)   

 

Tutkimuksen tulosten mukaan suurin osa ryhmäläisistä sai positiivisia koke-

muksia ryhmään osallistumisesta. Tällaisia kokemuksia olivat johonkin kuulu-

misen -tunne, uusiin ihmisiin tutustuminen, uudet tiedot sekä mielialan kohe-

neminen. Yksi haastateltava ei löytänyt mitään hyviä asioita tai kokemuksia 

ryhmään osallistumisesta. Haastateltavat kokivat, että ohjaaja edisti heidän 
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osallistumistaan ryhmässä. Tulosten mukaan ryhmät tukivat asiakkaiden osal-

listumista. (Nordberg 2017, 29–34.)   

 

Kaija Kuusisto (2014) on tutkinut opinnäytetyössään Toimintojentalon asiak-

kaiden näkemyksiä ja kokemuksia osallisuudesta. Tutkimusten tulosten mu-

kaan asiakkaat pitivät osallisuuden merkitystä itselleen tärkeänä. Asiakkaat 

kokivat sosiaalisuuden, ihmisten näkemisen ja uusiin ihmisiin tutustumisen tär-

keäksi. Vuorovaikutus muiden kanssa koettiin merkittävänä ja esimerkiksi ter-

vehtiminen ja hymyily loivat positiivista suhdetta ja vuorovaikutusta asiakkai-

den ja henkilökunnan kesken. Osa asukkaista koki, että Toimintojentalolla 

käyminen oli lisännyt ja luonut keskinäisen avun verkostoa. Osallisuuden ko-

kemukseen vaikutti osaltaan asiakkaiden elämäntilanne. (Kuusisto 2014, 2, 6–

7, 44–46, 55–56, 57.) 

 

4 YHTEISÖINNOSTAMINEN 

Tässä luvussa tarkastellaan sosiaalipedagogiikkaa sekä sosiokulttuurista in-

nostamista. Innostamisella on tärkeä merkitys osallisuuden mahdollistami-

sessa, ja yhteisöissä on aina ollut ihmisiä, jotka ovat toimineet yhteisönsä in-

nostajina ja tässä luvussa tutustutaan tällaisiin innostajiin sekä tarkemmin Sa-

tossa toimivan yhteisömanagerin työnkuvaan. Yhteisömanagerin työnkuvaa 

sekä sosiokulttuurisen innostamisen teoriaa tullaan tässä tutkimuksessa hyö-

dyntämään Itu2-hankkeen toiminnan kehittämisehdotuksissa.  

 

4.1 Sosiaalipedagogiikka sosiokulttuurisen innostamisen taustalla 

Sosiaalipedagogiikan käsitettä käytettiin ensimmäistä kertaa yhteiskunnalli-

sessa ja tieteellisessä keskustelussa 1840-luvulla Saksassa (Hämäläinen 

2018, 95). Käsite muodostuu sanoista sosiaalinen ja pedagogiikka. Pedago-

giikka tarkoittaa oppia ihmisen kasvatuksesta tai kasvatuksen taitoa. Pohjim-

miltaan kasvatus on yksilön kehitykseen vaikuttamista ja pedagogiikka etsii 

mahdollisuuksia ihmisen persoonallisuuden monipuoliselle rakentumiselle. So-

siaalinen puolestaan määrittää sanaa pedagogiikka ja sillä voidaan nähdä ole-

van kolme eri merkitystä, joita ovat yhteiskunnallinen, yhteisöllinen ja ihmisten 

vuorovaikutusta koskeva sekä solidaarinen ja huono-osaisten auttamiseen 

suuntaava. (Hämäläinen 1999, 14–16.)  
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Sosiaalipedagogiikan voidaan nähdä syntyneen 1800-luvulla pedagogiseksi 

vastaukseksi teollistumisen, kaupungistumisen ja sosiaalisten rakenteiden 

muuttumisen aikaan saamille sosiaalisille ongelmille (Hämäläinen 2007, 11). 

Huomiota kiinnitettiin sosiaaliseen todellisuuteen ja sosiaalipedagogisen toi-

minnan ja ajattelun tavoitteena nähtiin olevan ihmisten sosiaalisten tarpeiden 

kohtaaminen ja yhteiskunnallisten epäkohtien, kuten köyhyyden ja osattomuu-

den korjaaminen ja ehkäiseminen. Sosiaalipedagoginen toiminta näkyi yhteis-

kunnassa muun muassa yhteiskunnallisen kasvatuksen instituutioiden raken-

tamisena ja pedagogisten työmuotojen ja -menetelmien kehittämisenä. (Hä-

mäläinen 2007, 11; Hämäläinen 2017, 5.)  

 

Sosiaalipedagogiikan syntyä voidaan tarkastella myös aatehistoriallisesta nä-

kökulmasta, jolloin sosiaalipedagogiikalla voidaan nähdä olevan aatteellisia 

yhtymäkohtia monien historiallisesti merkittävien yhteiskunnallisten ajattelijoi-

den, kuten Platonin ja Aristoteleen, kirjoitusten kanssa. Tällöin huomio kiinnit-

tyy kasvatuksen yhteiskunnalliseen luonteeseen ja merkitykseen ja eritysesti 

kasvatuksessa korostuu kansalaisuuteen kasvaminen. (Hämäläinen 2007, 11, 

12.)  

 

Sosiaalipedagogiikkaa on määritelty monin eri tavoin. Espanjalaisen professo-

rin José María Quintanan mukaan (1994) määrittelyt voidaan jakaa viiteen eri-

laiseen painotukseen. (Kurki 2006, 115.)  

 

Ensimmäisen näkemyksen mukaan sosiaalipedagogiikka on ymmärretty yksi-

lön sosiaalisen muototutumisen oppina, joka tukee yksilöä kasvamaan yhteis-

kuntaan ja yhteiselämään muiden kanssa. Toisen näkemyksen mukaan sosi-

aalipedagogiikka on ymmärretty yksilön poliittisen ja kansallisen kasvatuksen 

oppina, jolloin yksilö kasvatetaan yhteiskuntaa, valtiota varten. Tällöin yksittäi-

sellä ihmisellä ei ole itsessään arvoa. (Kurki 2002, 37; Kurki 2006, 115.) 

 

Kolmannen näkemyksen mukaan sosiaalipedagogiikka on ymmärretty yhteis-

kunnan kasvattavan toiminnan teoriana. Tällöin tehtävänä on pohtia ja sään-

nellä yhteiskunnassa vallitsevia kasvatuksellisia vaikutuksia. Kasvatus näh-

dään yhdistelmänä ärsykkeitä, jotka tukevat yhteiskuntaa pääsemään yhä te-

hokkaammin ja yhä korkeammalle sosialisaation tasolle. Neljännen näkemyk-
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sen mukaan sosiaalipedagogiikalla tarkoitetaan erityistä lapsuuden ja nuoruu-

den ajan hyvinvoinnin oppia. Tällöin keskeisiä ovat sosiaaliset ongelmat, syr-

jäytymisen muodot ja niiden ehkäisy sekä ihmisten tarpeiden ja niiden tyydyt-

tämisen pohtiminen. (Kurki 2002, 37; Kurki 2006, 115–116.) 

 

Viimeisen näkemyksen mukaan sosiaalipedagogiikka on vain pedagogista so-

siologismia. Tämän näkemyksen mukaan yksilöllisen ajatellaan olevan alis-

teista sosiaaliselle. Edellä kuvatuista näkemyksistä hyväksytään nykyään vain 

sosiaalisen kasvun tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. (Kurki 2002, 

38; Kurki 2006, 116.) 

 

Hämäläisen mukaan (2007, 10, 13.) sosiaalipedagogiikan teoreettinen itseym-

märrys on rakentunut pääasiassa kahden kehityslinjan kautta, joista ensim-

mäisessä painottuu huono-osaisuuskysymyksen pedagoginen kohtaaminen ja 

toisessa painottuu kansalaiskasvatuksen ajatus. Saksalaisen sosiaalipedago-

giikan perinteessä on painottunut edellä mainituista ensimmäinen ja jälkim-

mäinen on painottunut espanjalaisessa ja yleensä romaanisen kieli- ja kulttuu-

rialueen sosiaalipedagogiikassa. Sosiaalipedagogiikan teoriaperinteen muo-

dostumiseen ovat vaikuttaneet sosiaalipedagogiikan kolme eri suuntausta, 

joita ovat empiiris-analyyttinen suuntaus, hermeneuttinen suuntaus ja kriittis-

emansipatorinen suuntaus (Nivala & Ryynänen 2019, 70). 

 

Sosiaalipedagogiikka on vaikuttanut Suomessa eri aikoina kasvatus- ja sivis-

tystyöhön, mutta oppiaineena ja käytännön orientaationa sosiaalipedagogiikka 

syntyi vasta 1990-luvulla, jolloin koettiin syvä taloudellinen lama ja toteutettiin 

koulutuspoliittisia reformeja. Suomessa sosiaalipedagogiikka ei ole saavutta-

nut vakiintunutta asemaa, sillä ajan saatossa ei ole syntynyt vahvaa pohdin-

nan, teorianmuodostuksen tai keskustelun perinnettä. Sosiaalipedagogiikan 

voidaan nähdä tulleen uudella tavalla ajankohtaiseksi yhteiskunnan taloudelli-

sessa ja kulttuurisessa murroksessa. (Filander 2007, 97, 100–101.)  

 

Sosiaalipedagogiikkaa voidaan tarkastella niin tieteenä ja tutkimusalana kuin 

oppialana ja käytännön kasvatustyönä (Hämäläinen 2007, 14). Tieteenalana 

sosiaalipedagogiikka sijoittuu kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden välimaastoon 

(Ranne 2002, 98; Nivala & Ryynänen 2019, 16). 
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Sosiaalipedagogiikan ilmentyminen ja toiminta linkittyvät aina vallitsevaan yh-

teiskunnalliseen todellisuuteen ja sosiaaliseen kontekstiin sekä arvoihin, jotka 

ohjaavat toiminnan tavoitteiden asettamista (Ranne 2002, 134; Hämäläinen 

2007, 14; Nivala & Ryynänen 2019, 17). Arvopohjasta nousevat esiin tasa-ar-

von, oikeudenmukaisuuden ja luovuttamattoman ihmisarvon periaatteet (Ni-

vala & Ryynänen 2019, 17). Sosiaalipedagogisessa orientaatiossa, joka tar-

koittaa työntekijän metodista tapaa ja suuntautuneisuutta, ja ammattikäytän-

nössä sosiaalipedagogiikan teoria ja filosofia muuttuvat käytännön toiminnaksi 

(Ranne 2002, 113). Sosiaalipedagogiikassa ihmisten suhdetta yhteiskunnan 

rakenteisiin tarkastellaan kriittisestä näkökulmasta (Kurki & Nivala 2006, 14).  

 

Sosiaalipedagogiikassa teoria ja käytäntö ovat kiinteässä yhteydessä toi-

siinsa, ja se onkin luonteeltaan soveltavaa ja käytännöllistä (Kurki 2002, 33). 

Tällöin sosiaalipedagogiikka ei pyri vain kuvaamaan ja selittämään ongelmien 

syntymekanismeja, ilmenemismuotoja ja vaikutuksia vaan se myös etsii niihin 

pedagogisia ratkaisuja, jotka auttavat toteuttamaan ja kehittämään käytännön 

toimintaa. Toiminnan kautta saadut uudet oivallukset puolestaan uudistavat 

ajattelua ja muovaavat teoriaa. (Hämäläinen 1999, 17; Hämäläinen 2007, 14; 

Sosiaalipedagogiikka.fi 2019.) 

 

Sosiaalipedagogiikan kiinnostuksen kohteena ovat inhimillisen kasvun proses-

sit, joiden kautta ihminen kasvaa yhteiskunnalliseksi toimijaksi ja täysval-

taiseksi kansalaiseksi (Hämäläinen 2007, 14). Kurjen ja Nivalan mukaan 

(2006, 12.) sosiaalipedagogiikalla on yleinen ja erityinen tehtävä. Sosiaalipe-

dagogiikka nähdään sosiaalisena kasvatuksena, jonka tarkoituksena on tukea 

jokaista ihmistä ainutlaatuisena olentona elämänkulun eri vaiheissa kasva-

maan yhteiskuntaan ja yhteiselämään muiden ihmisten kanssa (Sosiaalipeda-

gogiikka.fi 2019). Sosiaalipedagogiikan erityinen tehtävä tarkoittaa sellaisten 

ihmisten kasvatuksellista kohtaamista, joiden elämää hankaloittavat tai uhkaa-

vat erityiset tarpeet, riskit, sosiaaliset ongelmat ja yhteiskunnallinen huono 

osaisuus. Ihmisten kohtaaminen tapahtuu heidän arjessaan ja tarkoituksena 

on ehkäistä, lievittää ja korjata ongelmia ja huono-osaisuutta. Tämä tapahtuu 

kasvatuksellisen tukemisen kautta ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoin. 

Tavoitteena on, että kyseiset ihmiset kykenisivät askel askeleelta muuttamaan 

omaa ja yhteisönsä elämää inhimillisemmäksi ja täydemmäksi. (Ranne 2002, 

107; Nivala & Ryynänen 2019, 57.) 
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4.2 Sosiokulttuurinen innostaminen  

Sosiokulttuurinen innostaminen (animation sosioculturelle) on sosiaalipedago-

giikan suuntaus, joka syntyi Ranskassa toisen maailmansodan jälkeen raken-

tamaan yhteiskuntaa uudelleen demokraattisemmaksi yhteiskunnaksi (Kurki 

2002, 34). Sosiaalisen kasvatuksen ammattina innostaminen syntyi 1960-lu-

vulla vapaaehtoistyön pohjalta. (Kurki 2000, 11; Kurki 2008, 105; Kurki 2010, 

180.) Sosiokulttuurinen innostaminen on toimintana levinnyt laajalle alueelle ja 

sitä esiintyy esimerkiksi Euroopassa, Kanadassa, Latinalaisessa Amerikassa, 

Afrikassa, Aasiassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Sosiokulttuurinen 

innostaminen on käsitteenä Suomessa melko uusi, mutta sen kaltaisella toi-

minnalla on kuitenkin pitkät käytännön perinteet. (Kurki 2011, 42, 47.)   

 

Innostaminen (animation, animación) voidaan johtaa latinankielisestä sanasta 

anima, joka tarkoittaa elämää / elähdyttämistä ja sanasta animus, jolloin yh-

teydet motivaatioon ja liikkeeseen ovat ilmeiset. Innostaminen on etymologi-

sesti elämän ja hengen antamista, toimintaan motivoitumista, suhteeseen 

asettumista sekä yhteisön ja yhteiskunnan puolesta toimimista. (Kurki 2000, 

19; Kurki 2005, 344; Kurki 2011, 42.)  

 

Innostamisen tehtävä voidaan kuvata sekä yksilölliseksi että yhteisölliseksi. 

Yksilöllisestä näkökulmasta innostamisen tehtävänä on vapauttaa ihmisen, 

persoonan, tietoisuus, jotta hän pystyy näkemään todellisen tilanteensa ja läh-

temään liikkeelle. Ihminen tulee nähdä avaintoimijana omassa arjessaan ja 

hän itse saa aikaan kulttuurista ja sosiaalista liikettä (Kurki 2000, 24). Yhteisöl-

lisestä näkökulmasta innostamisen tehtävänä on johdattaa ihmiset yhteen, toi-

mimaan yhdessä yhteisöjensä ja yhteiskuntiensa rakentamiseksi kohti inhimil-

lisempää ja parempaa maailmaa. (Kurki 2010, 181; Kurki 2011, 47.)  

 

Innostamisen ytimessä on ihmisen oma osallistuminen sekä aito praksis, joka 

tarkoittaa teorian ja toiminnan välistä vuorovaikutusta (Kurki 2011, 49). Paulo 

Freire (2016, 139) kuvaa praksista tietoiseksi toiminnaksi ja maailman muutta-

miseksi. Hänen mukaansa praksiksessa toiminta ja reflektio, todellisuutta poh-

tiva tarkastelu ja sitä muuttava toiminta, ovat yhtä. Tiedostamisen kautta ihmi-

nen kykenee aidossa praksiksessa pääsemään objektin (kohde) asemasta 
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historiallisen subjektin (toimija) asemaan. Osallisuus mahdollistuu, kun ihmi-

nen alkaa nähdä maailman ja oman itsensä paljastettuina aidossa praksik-

sessa. (Freire 2016, 26, 178, 188.) 

 

Osallistumisen kautta ihminen voi rakentaa omaa arkipäiväänsä ja hän on 

keskeinen toimija, jolloin virkamiehet ja toimistot ovat sivuosassa (Kurki 2011, 

49). Osallistujan kulttuurista autonomiaa tulee kunnioittaa ja hyväksyä kulttuu-

rinen moniarvoisuus, niin ideologinen, uskonnollinen kuin poliittinenkin (Kurki 

2006, 152). Innostaminen tukee kulttuurisen identiteetin vahvistumista ja pois-

taa kulttuurisen tukahduttamisen mekanismeja (Kurki 2008, 112). 

 

Innostamisessa on mukana kolme osapuolta, joita ovat innostaja, toiminta 

sekä innostamisen kohde. Innostajan tehtävänä on luoda toiminnan mahdolli-

suuksia. Toiminnan avulla on tarkoitus saada aikaan transformaatiota, joka on 

persoonallista ja yhteisöllistä laadullista muutosta. Kohde voi olla ryhmä tai yh-

teisö. Taustalla voi olla myös neljäs osapuoli, joka on instituutio, viranomai-

nen, yhdistys tai muu organisaatio. Tämä osapuoli toimii toiminnan tukijana ja 

mahdollistajana. (Kurki 2000, 47.) 

 

Innostamisen toiminta on luonteeltaan avointa ja toimintaan osallistuminen on 

aina vapaaehtoista. Toiminnan lähtökohta on ihmisen arkipäivä ja innostajien 

tulee mennä sinne, missä ihmiset ovat ja elävät, kuten kaduille, toreille, puis-

toihin, hoitolaitoksiin ja vankiloihin eikä jäädä toimistojen kätköihin. (Kurki 

2005, 344; Kurki 2010, 181; Kurki 2011, 42, 49.)  

 

Sosiokulttuurisen innostamisen onnistuminen vaatii aidon yhteisön rakentu-

mista. Aito yhteisö pyrkii oikeudenmukaisuuteen ja inhimillisyyteen. Aidossa 

yhteisössä ihmiset jakavat yhteiset intressit ja arvot niin, että yksilön arvok-

kuus ja sosiaalisuus yhdessä muodostavat harmonisen kokonaisuuden. Yhtei-

sössä toimivilla ihmisillä on oikeus olla samalla tavalla persoona, jolla on yhtä-

läinen arvo. Aidon yhteisön tunnusmerkkejä ovat dialogi, solidaarisuus, avoi-

muus, uudistuminen sekä samalla integraatio ja pysyvyys. (Kurki 2000, 76, 

129, 130, 132.)  
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4.2.1 Dialogi  

Dialogi on innostamisessa toiminnan keskiössä ja sen on autenttinen ja tasa-

vertainen minä-sinä-dialogi. Dialogi mahdollistaa kommunikaation ja sen 

avulla mahdollistuu yksilön vapautukseen tähtäävä kasvatus (Freire 2016, 95, 

101). Dialogissa kunnioitetaan ihmisen persoonallista arvokkuutta ja autono-

miaa. (Kurki 2006, 153.)  

 

Paulo Freiren mukaan (2016, 95) dialogin olennaisin piirre on sana ja aidon 

sanan kautta voidaan muuttaa maailmaa ja saavuttaa merkitys ihmisinä. Sana 

muodostuu kahdesta perusulottuvuudesta, joita ovat toiminta ja reflektio ja 

praksiksessa nämä kaksi ulottuvuutta ovat yhtä. Ilman praksista ei ole aitoa 

sanaa. (Freire 2016, 95, 97, 101.)  

 

Aidon sanan lausuminen on jokaisen ihmisen oikeus eikä sitä voi sanoa yksin 

eikä toisen puolesta. Sana muuttuu epäaidoksi, kun sen perusulottuvuudet 

asetetaan toisiaan vasten. Toiminnan ulottuvuuden puuttumisen seurauksena 

kärsii reflektion kyky ja sana muuttuu joutavaksi höpinäksi ja tällainen tyhjä 

sana ei kykene kyseenalaistamaan maailmaa. Kyseenalaistaminen vaatii 

muutokseen sitoutumista ja muutosta ei ole ilman toimintaa. Toisaalta, jos ref-

lektio puuttuu ja painotetaan ainoastaan toimintaa, niin sana muuttuu aktivis-

miksi. Tällainen toiminta estää aidon tietoisen käytännön ja dialogi ei ole enää 

mahdollista. (Freire 2016, 95–96.) 

 

Dialogi on luovaa toimintaa ja se on subjektien välistä vuorovaikutusta. Dialo-

gin mahdollistaman yhteyden kautta ihmiset luovat yhdessä, vapaassa vuoro-

puhelussa uutta todellisuutta ja muuttavat maailmaa. Dialogia ei voi olla ilman 

rakkautta ihmisiä ja maailmaa kohtaan eikä sitä voi olla ilman nöyryyttä ja sy-

vää uskoa ihmiseen. Rakkauden, uskon ja nöyryyden täyttämä dialogi synnyt-

tää keskinäistä luottamusta. Dialogi tarvitsee myös toivoa, joka kannustaa et-

simään ihmisyyttä, jonka epäoikeudenmukaisuus on kieltänyt. (Freire 2016, 

96–100.) 

 

Dialogissa kumpikaan ei ole täysin tietämätön eikä täysin viisas ja yhdessä 

pyritään oppimaan enemmän kuin kyseisellä hetkellä tiedetään. Aito dialogi 
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vaatii myös kriittistä ajattelua, joka suhtautuu todellisuuteen prosessina ja 

muutoksena eikä staattisena tilana. (Freire 2016, 99, 101.) 

 

Innostamisessa dialogin kautta kommunikoidaan horisontaalisella tasolla yh-

teisössä yksilöiden ja ryhmien välillä, mutta samalla pyritään vertikaaliseen 

kommunikaatioon ympäröivän yhteiskunnan kanssa, kuten viranomaisten 

kanssa (Kurki 2000, 28; Kurki 2011, 55; Kinnunen ym. s.a.,19). 

 

4.2.2 Innostamisen ulottuvuudet 

Innostaminen rakentuu kolmesta ulottuvuudesta, joita ovat pedagoginen, sosi-

aalinen ja kulttuurinen. Nämä kolme ulottuvuutta muodostavat integroituneen 

kokonaisuuden ja sen avulla pyritään sekä ihmisten yhteisölliseen sitoutumi-

seen että heidän persoonallisten arvojensa kehittymiseen. Innostamisen pro-

jektit voivat kuitenkin painottua erityisesti johonkin edellä mainituista ulottu-

vuuksista. (Kurki 2011, 49.) 

 

Tarkasteltaessa innostamista kasvatuksen ulottuvuuden kautta on sen yti-

messä persoona. Kasvatus juurtuu aktiiviseen ja osallistavaan pedagogiik-

kaan sekä siitä nousevaan metodologiaan. (Kurki 2011, 50, 54.) Sen avulla 

pyritään herättämään ja motivoimaan niin yksilöissä kuin ryhmissä halua kas-

vattaa itse itseään (Kurki 2000, 25). Kasvatuksellisen toiminnan avulla tavoi-

tellaan ihmisessä tapahtuvaa kokonaisvaltaista muutosta. Tällöin tavoitteena 

on ihmisen persoonallinen kehittyminen, asenteiden muutos, kriittisen ajatte-

lun kehittyminen, oman vastuun tiedostaminen, herkistyminen ja motivaation 

herääminen. (Kurki 2005, 345; Kurki 2011, 50.) 

 

Innostamisessa ei käytetä tiettyjä metodeja vaan menetelmät haetaan eri tie-

teiden piiristä ja niiden tulee olla suorassa yhteydessä ihmisten kulloiseenkin 

konkreettiseen tilanteeseen. Menetelmillä, joilla ei ole kosketuspintaa ihmi-

seen ja hänen arkeensa, ei voida saavuttaa mitään pysyvää (Kurki 2006, 

155). Toiminnassa voidaan käyttää kaikkia sellaisia menetelmiä, joiden avulla 

ihmiset saadaan vuorovaikutukseen toistensa kanssa (Kurki 2006, 155). 

(Kurki 2000, 25.) Menetelminä voidaan hyödyntää esimerkiksi seminaareja, 

kursseja, väittelyitä, työpajoja ja kulttuuripiirejä (Kurki 2005, 345). 
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Tarkasteltaessa innostamista sosiaalisen ulottuvuuden kautta on sen keski-

össä ryhmä ja yhteisö. Ihmisten yhteen saattaminen ja yhdistyminen on demo-

kratian perusehtoja. (Kurki 2005, 345.) Innostaminen koostuu sellaisista sosi-

aalisista käytännöistä, jotka saavat aikaan aloitteellisuutta, osallistumista sekä 

toiminnan ja sen merkityksen pohdintaa (Kurki 2011, 54). Innostamisessa ko-

rostuu vuorovaikutus ja osallistuminen. Sen avulla tuetaan ihmisten vapautta 

ja oma-aloitteisuutta sekä yksilöllisellä että ryhmä tasolla. Tavoitteena on, että 

ihmiset itse kehittävät vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja ongelmiinsa ja tarpei-

siinsa. (Kurki 2000, 26; Kurki 2005, 345.) Osallistumisen kautta mahdollistuu 

ihmisten integroituminen yhteisöön sekä yhteisön transformaatio, laadullinen 

muutos (Kurki 2005, 345).  

 

Tarkasteltaessa innostamista kulttuurisen ulottuvuuden kautta on sen tavoit-

teena ihmisen luovuuden ja monipuolisen ilmaisun kehittyminen. Innostami-

nen lähtee aina toiminnassa mukana olevien ihmisten omassa elämässään 

kokemista ja tuntemista ongelmista, toiveista ja tavoitteista. Kulttuuriseen toi-

mintaan liittyvät kiinteästi taiteet ja folklore. Kulttuurisen innostamisen mene-

telmiä ovat esimerkiksi kulttuuriperintöä siirtävät konsertit, museokäynnit ja tai-

detapahtumat. Erityisen tärkeitä ovat ei-ammatilliset taiteellisen ilmaisun lajit, 

kuten yhteisötaide, harrastaja- ja yhteisöteatteri, tanssi, musiikki, käsityötaide, 

kieli ja kirjallisuus. Vapaa-ajan toiminta voi puolestaan suuntautua esimerkiksi 

liikuntaan, seikkailuun, luontoon, meditaatioon, leikkeihin ja peleihin. (Kurki 

2011, 49, 61–62.)  

 

Innostaminen on demokratian demokratisoimista. Sen avulla murretaan elasti-

nen näkemys kulttuurista harvojen yksinoikeutena sekä tunnustetaan ihmisen 

kyvyt ja mahdollisuudet toimia oman elämänlaatunsa luojana ja aktiivisena 

osallistujana yhteisönsä kehitykseen. Tästä käytetään nimitystä ”kulttuurinen 

demokratia” ja sitä pidetään välttämättömänä perustana myös poliittiselle ja 

taloudelliselle demokratialle. (Kurki 2011, 54.) 

 

4.2.3 Innostajan ominaisuudet ja tehtävät 

Tärkeintä innostajana olemisessa on se, että innostaja ei voi olla, jos ei ole 

itse innostunut (Kurki 2000, 80). Innostajalla tulee olla hyvä itsetuntemus, 
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psyykkinen tasapaino ja kypsyyttä. Näitä ominaisuuksia tarvitaan työssä moni-

muotoisten paineiden ja ongelmien kohtaamiseen. Innostajalla tulee olla taitoa 

toimia ryhmien kanssa sekä kykyä ratkaista konflikteja ja vähentää jännitteitä. 

Hänen tulee innostaa ihmisiä ilman määräilyä ja hyväksyä muiden tekemät 

aloitteet. Hänellä tulee olla ymmärrystä ihmissuhteiden olemuksesta ja luon-

teesta sekä tietoa ryhmädynamiikasta. Innostajan on osattava antaa ryhmän 

jäsenille tilaa toimia ja luotettava siihen, että ryhmä kykenee ratkaisemaan 

omat ongelmansa ja kehittymään. Innostajalla tulee olla organisointikykyä, 

jotta hän pystyy hallitsemaan suurta määrää asioita ja ihmisiä. Innostajan työ 

vaatii joustamista ja mukautumista muutoksiin ja innostajan tulee kyetä omak-

sumaan koko ajan uusia asioita. (Kurki 2010, 200–201.) 

 

Syvä humaanisuus on innostamisen ydin ja tavoitteena on pitää yllä ihmisten 

henkilökohtaista turvallisuutta omassa elämässään (Kurki 2000, 80). Innosta-

jan tehtävänä on herkistää ja motivoida ihmisiä, jotta aito liikkeelle lähteminen 

ja osallistuminen mahdollistuisivat. Innostaja herkistää arjen keskellä eläviä ih-

misiä herättelemällä, koskettamalla heidän tietoisuuttaan. Innostaja järjestelee 

sellaisia ulkoisia olosuhteita, että osallistuminen on mahdollista ja luo sellaista 

toimintaa, jonka ihmiset kokevat subjektiivisesti ja joka tuntuu ihmisistä arvok-

kaalta ja merkitykselliseltä. Toiminnassa ihmiset saavat ilmaista itseään ja 

heillä on mahdollisuus herätä tietoisuuteen omasta tilanteestaan sekä yhteisö-

jensä ja yhteiskuntansa tilasta. Innostajan tehtävänä on toimia tiedon välittä-

jänä ja välittää tietoa ihmisten elämästä, suhteesta historiaan ja ympäris-

töönsä. Ihmisten toimintaan motivoitumisen perustana ovat heidän omat kult-

tuuriset vaateensa ja tarpeensa sekä mitä he itse tahtovat. (Kurki 2006, 153; 

Kurki 2010, 199–200; Kurki 2011, 43–44, 63.)  

 

Innostamisen kulmakiviä ovat ryhmäidentiteetin, ryhmään kuulumisen vahvis-

taminen ja vahvistuminen. Innostajan tuleekin tuntea monia ryhmätyön mene-

telmiä ja osata käyttää niitä luovasti ja rohkeasti. (Kurki 2000, 25; Kurki 2011, 

61.) Innostajalla on erilaisia rooleja, joihin vaikuttaa ryhmän elinkaari ja eten-

kin ryhmän alkuvaiheessa innostajan rooli korostuu (Kurki 2000, 77). Tavoit-

teena on, että ryhmät jatkavat tavoitteellista toimintaansa itsenäisesti ja oma-

ehtoisesti eivätkä ne tarvitse enää innostajan työpanosta (Kurki 2000, 25). In-

nostaja siirtyy toiminnassa sivuun silloin, kun ihmisten omat voimavarat on 

saatu käyttöön (Kurki 2006, 153).   
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Innostaja toimii kasvattajana ja hänen pedagogisena tehtävänään on tukea ih-

misiä omien arvojen pohtimisessa ja niiden löytämisessä. Innostaja tukee yh-

teisön kulttuuristen arvojen vahvistumista ja demokraattisemman yhteisön 

muodostumista (Kurki 2000, 81). (Kurki 2010, 199–200.) Innostajalla tulee olla 

itsekriittisyyden kykyä ja hänen tulee reflektoida jatkuvasti omaa toimintaansa 

ja kehittää osaamistaan. Hänen tulee lunastaa antamansa lupaukset ja toimia 

tekemiensä sitoumusten mukaisesti. (Kurki 2000, 81.) 

 

Innostaminen on kollektiivinen tehtävä ja vastuu toiminnasta kuuluu innostajan 

ohella kaikille osallistujille. Innostamisessa on aina läsnä sekä yhteinen että 

yksilön persoonallinen kokeminen. Yksilön persoonallinen kokeminen heijas-

tuu yhteisen kokemisen kautta. (Kurki 2000, 77–78; Kurki 2010, 189.)  

 

Jean – Claude Gillet (1995) jakaa innostamisen tehtävät kolmeen eri osa-alu-

eeseen, joita ovat tekninen tuotantotehtävä, helpottajana ja välittäjänä toimimi-

sen tehtävä sekä valaistumisen taisteleva tehtävä. Nämä kolme tehtävää ovat 

aina läsnä innostamisen toiminnassa, mutta ne painottuvat eri tavalla eri tilan-

teissa. (Kurki 2000, 78–79; Kurki 2011, 52–53.) 

 

Innostamisen tekninen tuotantotehtävä tarkoittaa tuotosta, projektia tai muuta, 

joka tuotetaan konkreettisesti. Se voi olla konkreettinen tai abstrakti ja se nä-

kyy ulospäin ryhmän työnä ja tekemisenä. Aidossa innostamisessa tekeminen 

ei ole vain puuhastelua, vaan tavoitteena on muuttaa toiminta syvemmäksi tie-

toisuudeksi ja käytännöksi. Oleellista on kysymys ”miksi?”. Innostaja toimii tie-

don välittäjänä ja toiminnan asiantuntijana ja hänen toiminnassaan korostuu 

rationaali ja tekninen puoli. Toiminta mahdollistaa kokemuksellisen oppimisen 

ja toiminnassa mukana olevilla ihmisillä on mahdollisuus kehittyä ja kasvaa. 

(Kurki 2008, 116–117; Kurki 2010, 189; Kurki 2011, 52–53.)  

 

Toisena on helpottajana ja välittäjänä toimimisen tehtävä, jolla tarkoitetaan in-

nostajan ammatillista toimintaa fasilitaattorina, ryhmän elämän helpottajana, 

organisoijana, tavoitteiden ja metodien asiantuntijana, kommunikaatioraken-

teen luojana sekä keskustelun ja pohdinnan koordinoijana. Toimiessaan hel-

pottajana innostaja suunnittelee ja organisoi ryhmän toimintaa sekä pyrkii toi-
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minnallaan herkistämään ihmisten puhetta ja luovuutta. Tehtävänä on selkeyt-

tää ihmisten tavoitteita ja mielipiteitä sekä herättää kyvyt odottaa ja unel-

moida. Välittäjänä toimimisen tehtävä tukee ihmisiä luomaan sosiaalisia suh-

teita ja pyrkii vallan jakamiseen kohti yhteisöllistä johtajuutta. Innostaja auttaa 

etsimään ja vahvistamaan ihmisiä toisiinsa ja yhteiskuntaan yhdistäviä yhtei-

siä mielenkiinnon kohteita. Hän valitsee toiminnan strategiat ja tällöin innosta-

misen poliittinen tehtävä korostuu. (Kurki 2000, 78–79; Kurki 2008, 117–118; 

Kurki 2010, 190; Kurki 2011, 53.)  

 

Kolmantena on valaistumisen taisteleva ja militantti tehtävä, jonka keskiössä 

ovat osallistujien tunteet. Tavoitteena on selkeyttää osallistujien tunteita, va-

pauttaa heidän puhettaan ja määritellä tavoitteita. Tähän pääsemisessä kes-

keisiä ovat asenteet, motivaatio ja arvot. Innostamisen toiminnassa tilanteen 

analyysi ja sen ymmärtäminen sekä tiedostaminen ja lopulta arviointi ovat kes-

keisiä asioita, jotka rakentavat ryhmän sosiaalista ja emotionaalista yhteyttä. 

Innostaja tukee osallistujia yhteisen utopian luomisessa. Valaistumisen taiste-

leva ja militantti tehtävä luo perustan muiden tehtävien toteuttamiseksi. (Kurki 

2000, 79; Kurki 2008, 118; Kurki 2010, 190; Kurki 2011, 53.)  

 

4.2.4 Innostamisen metodologia 

Sosiokulttuurisen innostamisen lähtökohta on todellisuuden tunteminen (Kurki 

2000, 98; Kurki 2010, 192). Toimintatutkimuksen vaiheet ovat yhtenevät Paulo 

Freiren metodologisten askeleiden kanssa (Kurki 2005, 347; Kurki 2011, 52, 

54). Kurki jakaa vaiheet sosioanalyyttiseen, hermeneuttiseen ja käytännölli-

seen momenttiin. Ensimmäisessä vaiheessa lähdetään liikkeelle ihmisen ar-

jesta ja analysoidaan kriittisesti ihmisen sen hetkistä todellisuutta. Perusteelli-

sen analyysin tekeminen on tärkeää, sillä todellisuutta on ymmärrettävä ennen 

kuin sitä voi alkaa muuttaa. (Kurki 2005, 347; Kurki 2006, 153; Kurki 2011, 

50.)  

 

Toisessa vaiheessa tarkastellaan analyysin näyttämää todellisuutta ja sen jäl-

keen katsotaan tulevaisuuteen, utooppiseen horisonttiin. Tulevaisuuteen kat-

somalla nähdään millainen todellisuus voisi parhaimmillaan olla. (Kurki 2005, 

348; Kurki 2011, 50.) Utopia luodaan yhteistyössä muiden ihmisten kanssa ja 
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siihen tarvitaan toivoa luovaa raivoa ja rakkautta. Kolmannessa vaiheessa et-

sitään yhdessä toiminnassa mukana olevien ihmisten kanssa välineet, joiden 

avulla voidaan kehittää tämän hetkistä todellisuutta pikkuhiljaa kohti utopian 

näyttämää suuntaa. (Kurki 2011, 50.)  

 

Toimintatutkimus luo perustan innostamisen sosiaalisen prosessin suunnitte-

lulle. Suunnittelua ja metodologiaa voidaan jäsentää käsitteiden suunnitelma, 

ohjelma ja projekti kautta. Suunnitelma tarkoittaa useamman vuoden kattavaa 

ajanjaksoa, jossa luodaan pitkän tähtäimen tavoitteet sekä keinot tavoitteiden 

saavuttamiseksi. (Kurki 2000, 120; Kurki 2008, 193.) Se perustuu aina tietyn-

laiseen käsitykseen ihmisestä ja ympäröivästä yhteiskunnasta sekä kasvatuk-

sesta, taloudesta ja kulttuurista (Kurki 2000, 124). Suunnitelman tekeminen 

vaatii kommunikaation verkostojen luomista ihmisten välille ja tavoitteiden 

asettamisessa tulee olla mukana innostajat, toiminnan kohteena olevat ihmi-

set sekä vallankäyttäjät, joita ovat virkamiehet, poliitikot ja muut tahot, jotka 

toimivat toiminnan tukijoina ja mahdollistajina. Kaikkien mukana olevien osa-

puolien tulee sitoutua suunnitelman toteuttamiseen. (Kurki 2000, 47, 118–119, 

120, 125–126.)  

 

Ohjelma tarkoittaa noin vuoden tai yli vuodenkin kestävää ajanjaksoa, jossa 

tavoitteet ja käytettävät menetelmät esitetään konkreettisella tasolla. Projekti 

on osa laajempaa ohjelmaa ja se kestää noin vuoden tai alle ja se on toimin-

nan konkreettisin yksikkö, jolla on selkeät tavoitteet ja yksityiskohtaisesti suun-

nitellut menetelmät. (Kurki 2008, 192.) Ohjelmien ja projektien tavoitteiden tu-

lee olla selkeitä, realistisia ja ne tulee priorisoida, sillä kaikkea ei ole mahdol-

lista saavuttaa yhdellä kertaa (Kurki 2000, 122, 123, 127).  

 

Sosiaalisen projektin avulla pyritään todellisuuden parantamiseen ja sen teh-

tävänä on ennakoida, suunnata ja valmistella hyvin tie, jota pitkin tullaan kul-

kemaan (Kurki 2000, 120; Kurki 2008, 193). Projektin suunnittelu lähtee ongel-

masta ja onkin tiedostettava miten projekti auttaa ongelman ratkaisemiseen tai 

helpottamiseen. Projektin osalta on huolellisesti suunniteltava resurssit, joita 

ovat inhimilliset resurssit eli määritellään jokaisen tehtävät, materiaaliset re-

surssit, ajalliset resurssit ja taloudelliset resurssit. (Kurki 2000,121, 126.) En-

nen aktiviteettien suunnittelua on tiedettävä projektin perustelut (Mitä ja miksi 

halutaan tehdä?) yleiset ja yksityiskohtaiset tavoitteet (Mitä varten tehdään?), 
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päämäärät ja välitavoitteet (Kuinka paljon halutaan tehdä?), paikka (Missä ha-

lutaan tehdä?) sekä aika (Milloin tehdään?). Projektin tavoitteiden mukaisesti 

valitaan sopivimmat toiminnan tekniikat, joita hyödynnetään käytettäessä in-

nostamisen toimintamuotoja, joita ovat kasvatukselliset, kulttuuriset ja taiteelli-

sen ilmaisun aktiviteetit sekä sosiaaliset ja vapaa-aikaan laajasti liittyvät aktivi-

teetit. (Kurki 2000, 121–123, 127, 137–140.)  

 

Toimintaan liittyvän informaation välittäminen on tärkeää, sillä sellaiseen toi-

mintaan, jota ei tunne on vaikea osallistua. Informaation tulisi olla persoonal-

lista ja suoraa, jotta se herättäisi kiinnostuksen osallistumiseen ja sitä tulisi le-

vittää mahdollisimman laajalle, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua tasa-

vertaisesti. (Kurki 2000, 125–126.) 

 

Ohjelmien ja projektien päämääränä on luoda ryhmiä ja toimivia ryhmäproses-

seja. Pyritään ihmisten yksilöllisen vahvuuden ja kypsyyden herättelyyn ja ke-

hittämiseen sekä samalla edistetään yksilöiden kykyä toimia yhdessä muiden 

ihmisten kanssa siten, että toiminnasta rakentuu yhteinen projekti. Pyritään sii-

hen, että ryhmässä toimivat ihmiset oppisivat taitoja, joita tarvitaan elettäessä 

yhdessä toisten kanssa. He oppisivat esimerkiksi jakamaan, työskentelemään, 

päättämään ja yrittämään ryhmässä sekä ratkaisemaan konflikteja dialogin 

avulla. (Kurki 2000, 121.) 

 

Keskeistä innostamisen toiminnan syntymisessä ja synnyttämisessä on, että 

lähdetään sieltä, missä ihmiset ovat ja hyödynnetään niitä perusryhmiä, joita 

laajemmassa yhteisössä ja sen lähellä on jo olemassa. Mahdollistetaan ihmis-

ten todellinen osallistuminen alueella ennestään olevien ja alueelle luotavien 

luontevien ryhmien kautta, jotka eivät ole irrallisia vaan kiinteä osa alueen 

koko toimintaa. Toiminta tulee suunnitella ja luoda kohteena olevia ihmisiä ja 

yhteisöjä varten. (Kurki 2000, 136.)  

 

Toimintaa tulee arvioida jatkuvasti ja tällöin toimintaa ja vallitsevaa tilannetta 

verrataan tavoitteisiin. Toiminnan arvioinnissa ovat keskeisellä sijalla toimin-

nassa mukana olevat ihmiset. Arvioinnin tulosten mukaan toimintaa voidaan 

muuttaa haluttuun suuntaan ja se parantaa osaltaan ihmisten osallistumista 

arkensa rakentamiseen. (Kurki 2008, 202–204.) 
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Innostamisen prosessin lopuksi pidetään juhlat ja juhlitaan yhdessä saavutet-

tuja hyviä asioita (Kurki 2010, 197; Nivala & Ryynänen 2019, 252). Juhlan 

avulla katkaistaan arjen rutiinit ja samalla suunnataan katse eteenpäin kohti 

uusia tavoitteita (Kurki 2000, 149).  

 

Innostaminen on aina suunniteltua ja päämäärätietoista toimintaa. Toimin-

nassa mukana olevat ihmiset osallistuvat ongelman määrittelystä tavoitteiden 

asettamiseen, toiminnan vaiheiden suunnitteluun ja arviointiin saakka. (Kurki 

2011, 49). Tavoitteena on, että toimintaan osallistuvat ihmiset ottavat yhä 

enemmän vastuuta omasta toiminnastaan, jolloin innostajan työ käy ammatilli-

sessa mielessä tarpeettomaksi (Kurki 2000, 136).  

 

4.3 Innostajana yhteisössä 

Yhteisöissä on aina ollut henkilöitä, jotka ovat omalla toiminnallaan innosta-

neet muita yhteisön jäseniä ja tukeneet yhteisöllisyyden rakentumista. Suo-

men historiassa on ollut esimerkiksi itkuvirren taitajia, runonlaulajia, näkijöitä 

ja kylähulluja.  

 

Kylähullut asuivat yleensä maalla ja pienissä yhteisöissä, joissa ihmiset tunsi-

vat toisensa. Kylähullulle saatettiin nauraa ja häntä pilkattiin, mutta monia ky-

lähulluja myös ihailtiin ja kadehdittiin. Hänen usein sallittiin tehdä asioita, jotka 

olivat muilta kyläläisiltä kiellettyjä eikä häntä pidetty samalla tavalla vastuulli-

sena teoistaan kuin muita kyläläisiä. Kylähullut ovat yleensä olleet miehiä, kul-

kijoita ja perheettömiä. (Rantala 2003, 2, 7, 8.)  

 

Pienissä kylissä asui myös itkuvirren ja runon taitajia, joita pidettiin suuressa 

arvossa. He kasvoivat kotikylässään tärkeään asemaan ja se velvoitti heitä 

hoitamaan tehtävänsä arvokkaasti ja sydämellisesti. Itkijä esiintyi häissä ja 

hautajaisissa eläytyen murheen ilmentämiseen aina kyyneliin ja vavistukseen 

saakka. Itkuvirren ja runon taitajat ylläpitivät oman aikansa perinnettä. Esimer-

kiksi Suistamon Loimolalaista itkuvirren taitajaa, Matjoi Pattosta (1842–1928) 

on pidetty tärkeänä osana Karjalaista kulttuuria ja häntä on kutsuttu Karjalan 

äidiksi. Hänen esiintymisensä herätti kuulijoissa ihmetystä ja ihastusta, sillä 

hän oli luova ja hänellä oli eläytymis- ja heittäytymiskykyä. (Räty-Hämäläinen 

1993, 10, 27, 32, 45, 77, 79.)  
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1800-luvun lopusta lähtien innostajia on toiminut muun muassa raittius-, nuori-

soseura- ja työväenliikkeessä. Heitä on ollut mukana myös kansan- ja työvä-

enopistoissa sekä harrastajateatteritoiminnassa. (Kurki 2011, 57.) Nykyään in-

nostajia työskentelee laajasti monilla eri aloilla ja heitä on esimerkiksi nuoriso-

työssä, päihdetyössä ja vanhustyössä. Innostajia voi työskennellä myös vanki-

loissa, matkailun ja taiteen alalla sekä urheilun ja vapaaehtoistoiminnan pa-

rissa. (Kurki 2000, 81; Kurki 2008, 105; Kurki 2010, 201.) 

 

Innostajina erilaisissa yhteisöissä toimivat esimerkiksi yhteisömanagerit. Yh-

teisömanageri nimikkeen alle voidaan jakaa karkeasti sosiaalisen median ma-

nagerit, jotka tekevät työtä ensisijaisesti virtuaalisesti ja yhteisömanagerit, 

jotka työskentelevät ensisijaisesti suoraan ihmisten ja yhteisöjen kanssa. (Jan-

honen 2017; Järvenkylä 2019.) 

 

4.4 Yhteisömanageri 

Haastattelin kahta Sato Oyj:n yhteisömanageria, Olli Järvenkylää ja Piia Mati-

laista. Olli oli Saton ensimmäinen yhteisömanageri, joka aloitti työskentele-

mään yhtiössä syksyllä 2017 ja työskenteli yhteisömanagerina 11 kuukauden 

ajan. Hän työskenteli Vantaan Martinlaakson StudioKodilla, jossa hän myös 

asui yhdessä muiden asukkaiden kanssa (Sato 2018a, 30). Piia on työsken-

nellyt Satossa kiinteistöasiamiehenä ja palvelupäällikkönä ja hän aloitti yhtei-

sömanagerin työssä 1.2.2019. Hänen työnkuvansa on vielä muotoutumassa ja 

hän työskentelee yhteistyössä palvelupäälliköiden ja asumisneuvojan kanssa. 

(Matilainen 2019.) 

 

Sato aloitti toimintansa 1940-luvulla ja tällöin sen toiminta keskittyi asuntojen 

rakennuttamiseen (Pyykkönen 2018, 8). Toiminta on muuttunut ajan saatossa 

ja nykyään Saton pääasiallinen toiminta-alue on vuokra-asuntojen omistami-

nen, ylläpitäminen ja vuokraaminen eteenpäin. Sato hankkii sekä rakennuttaa 

itse vuokra-asuntoja. Saton toiminta keskittyy pääasiassa pääkaupunkiseu-

dulle, Tampereelle, Turkuun ja Pietariin. Vuokra-asuntoja on myös Keravalla, 

Lahdessa, Oulussa ja Jyväskylässä. (Matilainen 2019.) 
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Satolla oli 25 893 vuokrakotia vuoden 2018 lopussa ja niissä asui noin 50 000 

asukasta. Satossa työskentelee noin 218 satolaista ja toiminnassa keskeisiä 

arvoja ovat rima korkealla, ihminen ihmiselle sekä osaamisen ilo ja rentous 

(Pyykkönen 2018, 8). Yhtiön strategisia kehitysohjelmia ovat asiakas ensin ja 

digitaalisuus sekä monipuoliset asumisratkaisut. (Sato 2018a, 7, 12, 17.)  

 

Yhtiön tavoitteena on tarjota asiakkailleen enemmän kuin seinät, jolloin asiak-

kaille tarjotaan erilaisia palveluita, vaikutusmahdollisuuksia, yhteisöllistä teke-

mistä sekä rahanarvoisia asiakasetuja ja asiakastapahtumia. Yhtenä esimerk-

kinä asiakkaille tarjotuista palveluista on digitaalinen OmaSato palvelu, jota on 

kehitetty ja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Palvelun kautta voi esi-

merkiksi varata saunavuoron ja tehdä vikailmoituksen. (Sato 2018a, 30, 50–

51; Matilainen 2019.) 

 

Satokodeissa asumisen tukena toimii asiakaspalvelu, asumisneuvoja, kaksi-

kymmentä palvelupäällikköä ja yhteisömanageri. Asiakaspalvelun palveluasi-

antuntijat hoitavat asumiseen liittyvät yksinkertaisimmat asiat, kuten vikailmoi-

tusten tekemisen ja vuokranmaksuneuvonnan. Asumisneuvoja antaa asuk-

kaille asumisen ohjausta ja hän tukee asukkaita erilasissa arkisissa tilanteissa 

kuten yleisten tilojen käyttöön, pesutuvan varaamiseen ja käyttämiseen liitty-

vien kysymysten kanssa sekä riitatilanteissa (Sato 2018b). Asumisneuvoja toi-

mii tarvittaessa palvelupäällikön apuna haastavissa kiinteistöissä. Palvelupääl-

likkö hoitaa asumisrauhaan tai naapurisopuun liittyvät asiat sekä muun mu-

assa kosteusvaurioepäilyt ja selvittää asioita yhdessä asukkaiden kanssa. Hä-

nen apunaan toimivat tekniset asiantuntijat, kuten asumisterveyspäällikkö, olo-

suhdepäällikkö ja huoneistotarkastaja. Jokaisella palvelupäälliköllä on hoidet-

tavanaan muutamia kymmeniä kohteita. Palvelupäällikköjen apuna yhteisölli-

syyteen liittyvissä asioissa toimii yhteisömanageri. (Sato 2018a, 7, 30, 52–53; 

Matilainen 2019.)  

 

Sato pyrkii yhteisöllisyyttä lisäämällä edistämään muun muassa asukkaiden 

sopeutumista uuteen asuinympäristöön, ehkäisemään yksinäisyyttä ja lisää-

mään turvallisuuden tunnetta koko naapurustossa. Tavoitteena on hyvinvoivat 

asukkaat hyvinvoivissa asunnoissa ja kiinteistöissä. (Sato 2018a, 30, 51; Mati-

lainen 2019.) Toimintaa kehitetään saadun asiakaspalautteen avulla ja Saton 
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asukkaille lähetetäänkin nettipohjainen asiakastyytyväisyyskysely vähintään 

kerran vuodessa (Matilainen 2019). 

 

4.4.1 Yhteisömanageri osana yhteisöä 

Sato rakennutti Vantaan Martinlaaksoon StudioKodin ja asukkaat muuttivat 

koteihinsa 30.11.2017. Rakentamisessa oli kyse uudenlaisesta asumiskon-

septista ja sen myötä yhteisöllisyys tuli ajankohtaisemmaksi ja toimintaa käyn-

nistämään valittiin yhteisömanageri. Asukkaat valittiin valintaprosessin kautta 

ja valinnassa painotettiin yksilön kiinnostusta yhteisölliseen asumiseen (Ker-

minen & Timberg 2018, 6). Yhteisömanageri, Olli Järvenkylä, muutti asumaan 

StudioKotiin yhdessä muiden asukkaiden kanssa. (Sato 2018a, 51; Järvenkylä 

2019; Matilainen 2019.)  

 

StudioKoti rakennettiin yhteisöllisyyttä silmällä pitäen niin, että siellä on pieniä, 

kompakteja yksiöitä ja todella isot yhteistilat, jotka ovat helposti tavoitetta-

vissa. Etuovesta sisään astuessa avautuu porrashuoneeseen lasiseinällä ero-

tettu kahvio/oleskelutila/olohuone. Tilassa on kahvinkeittimet ja kupit kutsu-

vasti näkyvillä. Yhteistilan vieressä sijaitsee pesutupatila, joka on erotettu yh-

teistilasta lasiseinällä ja siellä on useampi pesukone, kuivausrumpu ja silitys-

raudat ja -laudat. Rakennuksen yläkerrassa ovat saunatilat ja virvoitteluteras-

sit sekä tilaa oleskeluun. (Matilainen 2019.) 

 

Olli on koulutukseltaan nuorisotoiminnan ohjaaja, yhteisöpedagogi sekä erä-

opas. Hänellä on pitkä työhistoria ja hän on työskennellyt nuoriso-ohjaajana, 

erityisnuorisotyöntekijänä, nuorisosihteerinä ja tapahtumatuottajana ennen yh-

teisömanagerina työskentelyä. Ollin mukaan yhteisömanagerin toiminnan ta-

voitteita StudioKodissa olivat yhteisöllisyyden luominen, osallisuuden lisäämi-

nen, asukkaiden sitouttaminen ja aktivointi sekä yksinäisyyden ennaltaehkäisy 

ja naapuriavun mahdollistaminen. Yhteisömanageri edusti StudioKodissa 

vuokranantajaa eli Satoa ja toteutti sen linjaamia tavoitteita. Hän teki tiivistä 

yhteistyötä alueen palvelupäällikön kanssa. (Järvenkylä 2019.)  

 

Ollin mukaan yhteisömanagerin työtä tehdään paljolti omalla persoonalla. 

Työssä ollaan tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ja sen vuoksi on oltava 
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halua ja tahtoa tehdä työtä ihmisten kanssa. On ymmärrettävä ryhmän toimin-

taa ja dynamiikkaa sekä on omattava viestintätaitoja, ryhmänohjaustaitoja ja 

on oltava organisointikykyä. Koulutuksen ohella tarvitaan työ- ja elämänkoke-

musta. Yhteisömanageri toimii yhteisönsä innostajana ja hänen tulee olla in-

nostunut, jotta hän voi motivoida, kannustaa ja innostaa yhteisön jäseniä. (Jär-

venkylä 2019.) 

 

Toimiessaan StudioKodin yhteisömanagerina Olli pyrki aluksi tekemään it-

sensä ja työnkuvansa tutuksi asukkaille, hän tutustui asukkaisiin ja rakensi 

luottamusta. Tällöin hänellä oli hyvin aktiivinen ja näkyvä rooli yhteisön toimin-

nassa. Olli pyrki näyttämään talon asukkaille esimerkkiä ja ehkä suuntaa 

omalla toiminnallaan. Hänen mukaansa on vaarana, että asukkaat tulkitsevat 

yhteisömanagerin hoitavan asioita heidän puolestaan eikä heidän itse tarvitse 

osallistua ja olla aktiivisia. (Kerminen & Timberg 2018, 34, 36; Järvenkylä 

2019.)  

 

Keskeistä yhteisömanagerin työssä oli kuunnella ja huomioida asukkaita, 

luoda mahdollisuuksia yhteisön jäsenten kohtaamiseen sekä luoda asukkai-

den välisiä vuorovaikutussuhteita esimerkiksi ylläpitämällä yleistä keskustelua 

ja ohjaamalla asukkaita yhteen yhteisten keskusteluaiheiden avulla. Ollin mu-

kaan (2019) yhteisömanagerin kaiken toiminnan tulee tähdätä yhteisöllisyyden 

edistämiseen. (Kerminen & Timberg 2018, 36, 38; Järvenkylä 2019.)   

 

Olli pyrki luomaan yhteisömanagerina turvallisen ja avoimen ilmapiirin, jossa 

jokaisella asukkaalla oli mahdollisuus olla oma itsensä ja ilmaista itseään. Täl-

laisen ilmapiirin luominen vaatii yhteisömanagerilta jatkuvaa hereillä oloa ja 

hänen tulee aistia yhteisön sen hetkistä tilaa ja mahdollisia muutoksia. Yhtei-

sömanagerin tulee viestiä avoimesti, ottaa myös hankalia asioita puheeksi ja 

kuunnella yhteisön jäseniä tasapuolisesti. On huolehdittava, että myös hiljai-

silla ja eri äidinkieltä puhuvilla yhteisön jäsenillä on mahdollisuus tuoda mieli-

piteensä esille. Tärkeää on myös se, että kaikilla yhteisön jäsenillä on tie-

dossa yhteiset järjestys- ja pelisäännöt. (Järvenkylä 2019.) 

 

Yhteisömanagerina Olli pyrki avoimeen ja tasapuoliseen viestintään. Yhtei-

sestä tekemisestä tiedotetaan mahdollisimman monipuolisesti käyttämällä eri 



45 

viestimiä. StudioKodin aulassa on tätä varten info-TV ja ilmoitustaulut, tiedot-

teita lähetettään asukkaiden sähköpostiin ja niitä jaetaan myös asukkaiden 

postiluukkuihin. Asukkailla on yhteinen Facebook-ryhmä ja WhatsApp-kanava, 

jonka kautta he pitävät yhteyttä toisiinsa. Mahdollisimman paljon viestinnästä 

hoidetaan myös englannin kielellä, jotta tavoitettaisiin ne asukkaat, jotka eivät 

puhu suomen kieltä. Viittomakieltä puhuvilla on mahdollisuus ottaa tulkki mu-

kaan yhteisön kokouksiin. (Järvenkylä 2019; Matilainen 2019.) 

 

Asuessaan StudioKodissa, Olli pyrki luomaan sellaisen ilmapiirin, jossa jokai-

nen yhteisön jäsen uskaltaa tuoda mielipiteensä esille. Asukkailla oli Ollin ai-

kana ja on edelleen uuden yhteisömanagerin aikana mahdollisuus keskustella 

yhteisömanagerin kanssa myös henkilökohtaisesti, jolloin hiljaisemmilla ja 

aremmilla asukkailla on mahdollisuus tuoda mielipiteensä esiin (Matilainen 

2019). Olli pyrki ottamaan kaikki asukkaat tasapuolisesti huomioon ja olemaan 

kaikkien tavoitettavissa. Hän huolehti, että kaikilla asukkailla oli tiedossa, mi-

ten häneen saa yhteyden (esimerkiksi sähköposti, puhelin ja some). Asukkaat 

saivat jättää postia myös nimettömänä aloitelaatikkoon. (Järvenkylä 2019.) 

 

StudioKodissa yhteisten järjestys- ja pelisääntöjen pohjana ovat Saton yleiset 

järjestyssäännöt ja ne asukas hyväksyy allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen. 

Taloa koskevista pelisäännöistä, kuten yhteistilojen käytöstä ja välineistä, so-

vitaan yhteisesti asukkaiden kesken asukaskokouksissa. Asukaskokouksissa 

käydyistä keskusteluista ja päätöksistä tehdään kirjaukset pöytäkirjaan ja se 

toimitetaan kaikille asukkaille sähköpostitse ja Facebook-ryhmään sekä tarvit-

taessa paperikopiona, joka jaetaan jokaiseen kotiin. (Järvenkylä 2019.)  

 

4.4.2 Yhteisömanageri yhteisöllisen toiminnan mahdollistajana 

StudioKodin yhteisömanagerina Ollin rooli oli aluksi hyvin näkyvä ja aktiivinen, 

mutta hän pyrki vähentämään omaa rooliaan ja aktiivisuuttaan pikkuhiljaa ja 

tekemään itsensä lopulta tarpeettomaksi. Keskeistä oli tukea asukkaiden roo-

lin muutosta objektista kohti subjektia eli alussa asukkaat toimivat yhdessä yh-

teisömanagerin kanssa ja ajan kuluessa heistä tulee täysin itsenäisiä toimi-

joita. (Kerminen & Timberg 2018, 36; Järvenkylä 2019.) 
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Yhteisömanagerin tehtävänä oli edistää osallisuutta luomalla ja tarjoamalla yh-

teisön jäsenille erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Hänen tuli herkällä 

korvalla kuunnella yhteisön jäsenten kiinnostuksen kohteita sekä tukea ja kan-

nustaa heitä osallistumaan. Olli muistuttaa, että osallisuus ja osallistuminen on 

mahdollisuus, ei pakko. (Kerminen & Timberg 2018, 36; Järvenkylä 2019.) 

 

Yhteisön jäsenten osalta selvitettiin jo valintavaiheessa vahvuuksia, kuten har-

rastuksia, intohimon kohteita ja osaamista, joita he haluaisivat jakaa muille yh-

teisön jäsenille. Olli pisti muistiin myös asukkaiden kanssa käydyissä keskus-

teluissa esiin tulleita asioita. Oikean tilanteen tullessa Olli saattoi sitten ehdot-

taa asukkaalle aktiivista roolia ja vastuunottoa asukasta kiinnostavan asian 

parissa. Asukkailla oli mahdollisuus antaa ideoita aloitelaatikon ja yhteisölle 

luotujen yhteisten kanavien kautta. Yhteisömanageri pyrki sitten yhdessä 

asukkaiden kanssa edistämään esiin nousseita ideoita. (Järvenkylä 2019.)  

 

StudioKodilla muodostettiin asukastoimikunta, johon kaikki halukkaat asukkaat 

saavat tulla mukaan. Asukastoimikunnasta käytetään nimeä asukastiimi ja sen 

tiimivetäjä, joka toimii kokouksissa puheenjohtajana, valittiin tehtävään halua-

vien asukkaiden keskuudesta vaaleilla. Asukastiimin tehtävänä on suunnitella 

ja koordinoida talon yhteistä toimintaa, tapahtumia ja hankintoja. Asukastiimi 

pitää yhteyttä StudioKodin palvelupäällikköön ja yhteisömanageriin. (Järven-

kylä 2019; Matilainen 2019.) 

 

StudioKodilla pidettiin aluksi joka tiistai klo 18 asukaskokouksia, koska yh-

dessä hoidettavia asioita oli paljon. Yhteisömanageri valmisteli asukaskokouk-

seen esityslistan, mutta asioita voitiin ottaa esiin myös esityslistan ulkopuo-

lelta. Asukaskokoukset pidettiin alakerran olohuoneella ja niissä sovittiin yhtei-

sön tulevat tapahtumat, tilaisuudet ja retket. Näitä suunniteltiin ja työstettiin 

eteenpäin pienryhmissä ja työstössä hyödynnettiin esimerkiksi miellekarttaa 

(mind map). Ryhmä saattoi ideoida esimerkiksi yhteisen retken kohdetta ja oh-

jelmaa. Toinen ryhmä saattoi ideoida yhteisen kalenterijuhlan ohjelmaa tai tar-

joilua. Ideointitilaisuuksien tuloksia esiteltiin sitten seuraavassa asukaskokouk-

sessa. Asukaskokouksiin ja ideointitilaisuuksiin saivat kaikki halukkaat tulla 

mukaan ja tarvittaessa Olli pyysi asukkaita mukaan. Myöhemmin asukasko-

kouksia vähennettiin ja niitä pidettiin joka toinen viikko. (Järvenkylä 2019.) 
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Tällä hetkellä asukaskokouksia pidetään kerran kuukaudessa ja uusi yhteisö-

manageri on niissä mukana (Matilainen 2019).  

 

Yhteisömanagerina Olli antoi ideoita, vinkkejä ja malleja yhteiseen toimintaan. 

Tärkeää oli kuitenkin olla tarttumatta itse kaikkeen ja antaa yhteisön jäsenille 

tilaa tehdä asioita itse (Kerminen & Timberg 2018, 36). Ollin mukaan yhteisön 

jäsenet sitoutuvat yhteisöönsä, kun he kokevat yhteisön ja sen toiminnan mie-

lekkääksi ja oman roolinsa yhteisössä tärkeäksi. (Järvenkylä 2019.) 

 

Yhteisön jäsenille tarjottiin eritasoisia mahdollisuuksia osallistua ja jokainen 

osallistui oman halunsa, resurssiensa ja kykyjensä mukaan. Osallistumismah-

dollisuudet vaihtelivat pienistä, avustavista tehtävistä aina isompiin ja vastuul-

lisempiin tehtäviin. Olli pyrki yhteisömanagerina edistämään yhteisön hiljai-

sempien ja arempien asukkaiden osallistumista yhteiseen toimintaan. Kes-

keistä oli löytää heille omin ja sopivin tapa osallistua ja vaikuttaa sekä saada 

merkityksellisyyden kokemuksia. Asukas voi esimerkiksi leipoa kakun yhtei-

seen tilaisuuteen ja kokea tällöin itsensä tarpeelliseksi. Yhteisömanagerin tu-

lee hyväksyä se, että kaikki eivät kuitenkaan osallistu. Yhteisön jäsenet tarvit-

sevat kiitosta osallistumisestaan ja heille tulee sitä antaa. (Järvenkylä 2019.) 

 

Olli oli yhteisömanagerina mukana järjestämässä monenlaista toimintaa sekä 

talon tiloissa että lähiympäristössä. Järjestettyä toimintaa olivat esimerkiksi pi-

hatalkoot, grillijuhlat, kalenterijuhlat, nyyttärit, pihakirppikset, kirjallisuuspiiri, 

pakohuonepelit, talviolympialaisten kisastudio, viherkasvien hankinta, eurovii-

sujen studio ja elokuvailta. (Järvenkylä 2019.) 

 

Yhteisön jäsenten väille voi syntyä ristiriitatilanteita ja niiden ratkaisemisessa 

yhteisömanagerilla on keskeinen rooli yhdessä palvelupäällikön kanssa. Han-

kalia asioita voidaan käsitellä ensin henkilökohtaisesti yhteisön jäsenten 

kanssa ja tarvittaessa koko yhteisön kesken. (Järvenkylä 2019). 

 

Yhteisön jäsenten välille voi syntyä ristiriitatilanteita esimerkiksi metelistä, joka 

voi aiheutua juhlinnasta tai kotieläimistä. Ihmisillä on erilaisia tapoja, joiden 

mukaan he toimivat ja taustalla vaikuttavat esimerkiksi omat tottumukset, opi-

tut toimintamallit tai kulttuuritausta. Tavat voivat poiketa muiden toimintata-

voista ja aiheuttaa ristiriitoja ihmisten välille. Ollin mukaan ristiriitoja voidaan 
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ratkaista tai lievittää keskustelemalla erilaisuudesta ja toisen huomioimisesta 

sekä toisen asemaan asettuminen voi auttaa näkemään tilannetta toisen nä-

kökulmasta. (Järvenkylä 2019.) 

 

Yhteisön jäsenten välille voi syntyä erilaisia ryhmittymiä, joissa ihmisiä yhdis-

tävä tekijä voi olla esimerkiksi kiinnostus samaa harrastusta kohtaan tai yhtei-

nen mielenkiinnon kohde. Tällaisessa ryhmässä olevilla voi ryhmän ulkopuo-

lella olevien silmissä näyttää olevan hauskaa ja he tulevat hyvin toimeen kes-

kenään. Muut yhteisön jäsenet, jotka eivät kuuluu tällaiseen ryhmään voivat 

kokea itsensä ulkopuolisiksi. Yhteisömanageri voi keskustella tästä ryhmään 

kuuluvien kanssa, jos hän saa muilta yhteisön jäseniltä palautetta kyseisestä 

ryhmästä. Hän voi tiedustella, että onko ryhmä suljettu muilta yhteisön jäse-

niltä vai voiko siihen tulla mukaan tai hän voi kehottaa ryhmän jäseniä kannus-

tamaan muitakin yhteisön jäseniä osallistumaan mukaan ryhmän toimintaan. 

(Järvenkylä 2019.) 

 

Yhteisössä voi olla voimakkaita persoonia, jotka omalla toiminnallaan voivat 

hankaloittaa tai hidastaa yhteisöllisyyden muodostumista. Yhteisömanageri 

voi keskustella kyseessä olevan henkilön tai henkilöiden kanssa ja auttaa nä-

kemään asioita myös muiden yhteisön jäsenten näkökulmasta. Heille anne-

taan mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistaan, mutta samalla heitä pyyde-

tään miettimään, miten myös muut yhteisön jäsenet saataisiin mukaan toimin-

taan. Tarvittaessa yhteisömanageri voi myös ”viheltää pelin poikki”, jos kokee, 

että yhteisön toiminta alkaa vinoutua. (Järvenkylä 2019.) 

 

Ollin mukaan yhteisöllisyyden rakentaminen ei ole helppoa ja se vaatii aikaa. 

Yhteisömanagerilta se vaatii suunnitelmallisuutta, omistautumista ja pitkäjän-

teistä toimintaa. Työtä tehdään usein yksin ilman työparia, joten tärkeää on 

pyrkiä verkostoitumaan. Tutustuminen muihin työntekijöihin, jotka työskentele-

vät yhteisömanagerin työnkuvaa vastaavassa tai sitä lähellä olevassa työssä, 

on tärkeää. Vertaistuki tukee työssä jaksamista ja ammatillista kehittymistä, 

sillä keskustelemalla säännöllisesti muiden työntekijöiden kanssa voi reflek-

toida omaa tekemistä sekä jakaa ja vaihtaa ideoita. On tärkeää, että yhteisö-

manageri verkostoituu myös alueen yritysten, viranomaisten, järjestöjen ja 
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asukasyhdistysten kanssa. Verkostoituminen tuo synergiaa ja yhdessä toimi-

malla voidaan saavuttaa parempia tuloksia kuin mitä saavutettaisiin yksin. 

(Järvenkylä 2019.) 

 

Ollin mukaan yhteisöllinen toiminta voi parhaimmillaan sitouttaa yhteisön jäse-

net yhteisöön ja jokainen uskaltaa pyytää apua ja antaa itse apua. Se edistää 

eri kulttuureista tulleiden integroitumista lähiyhteisöön, parantaa turvallisuutta 

ja vaikuttaa siihen, että yhteisistä tiloista ja välineistä pidetään parempaa 

huolta. StudioKodin asukkaiden keskuudessa yhteisöllinen toiminta sai aikaan 

monia positiivisia vaikutuksia. Tutustuminen omiin naapureihin lisäsi turvalli-

suuden tunnetta ja uskallettiin pyytää apua ja lainata omia tarvikkeita ja varus-

teita. Asukkaat välittivät ja huolehtivat toisistaan. He kävivät kaupassa ja ap-

teekissa toistensa puolesta, yhdessä käytiin ostoksilla ja tapahtumissa sekä 

osallistuttiin yhdessä esimerkiksi kirjallisuuspiiriin. Ulkoilutettiin naapurin koi-

raa, jos omistaja ei ehtinyt sitä tehdä. Toisiin tutustuminen vaikutti myös sii-

hen, että yhdessä seurattiin talossa vierailevia ihmisiä. (Järvenkylä 2019.) 

 

StudioKodin asukkailla on mahdollisuus antaa palautetta muun muassa sään-

nöllisesti pidettävissä asukaskokouksissa ja Sato lähettää asukkailleen vuosit-

tain nettipohjaisen asiakastyytyväisyyskyselyn. Asukaskokouksissa keskustel-

laan yhteisistä asioista ja tapahtumista ja jokaiselle tarjotaan mahdollisuus 

kertoa oma mielipiteensä. (Järvenkylä 2019; Matilainen 2019.) 

 

Kysyin Ollilta lopuksi, että miten yhteisömanagerin toimenkuvaa voisi hyödyn-

tää lähiössä. Hänen mielestään alueellinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa on 

keskeistä ja sen kautta voidaan lisätä yhteisöllisyyttä, oman alueen arvostusta 

ja turvallisuutta. Yhteistyötä voidaan tehdä esimerkiksi viranomaisten, kaupun-

gin palveluiden, taloyhtiöiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. (Järvenkylä 

2019.) 

 

Ollin mukaan yhteishenkeä (me-henki) voitaisiin lisätä lähiöön tutustumalla 

mahdollisimman monipuolisesti alueen asukkaisiin. Perustetaan kaikille avoin 

asukaskahvila, toteutetaan ja järjestetään yhteisiä tapahtumia alueella sekä 

osallistutaan lähialueella pidettäviin tapahtumiin. Pidetään avoimia ovia, järjes-

tetään haasteotteluita ja avoimia pien-/harrastusryhmiä, joihin voivat osallistua 

eri talojen asukkaat. Pyritään antamaan viranomaisille kasvot asukkaisiin päin. 
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Toimitaan yhdessä asukkaiden kanssa niin, että ollaan ylpeitä omasta asuin-

alueesta. Yhteishenki lähiössä vähentää ristiriitatilanteita, omistajuuden tunne 

lisääntyy asukkaiden keskuudessa ja sen vaikutuksesta omaisuus pysyy pa-

remmassa kunnossa. (Järvenkylä 2019.) 

 

4.5 Yhteisömanagerin työnkuva muutoksessa 

Piia Matilainen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja Satossa hän on 

ehtinyt työskennellä niin kiinteistöasiamiehenä kuin palvelupäällikkönäkin en-

nen yhteisömanagerin työssä aloittamista. Saton uuden yhteisömanagerin ai-

kana toiminta on jäsentymässä uudelleen. Piia ei työskentele yhteisömanage-

rina ainoastaan yhdessä kohteessa, vaan hän toimii yhteistyössä asumisneu-

vojan ja kaikkien palvelupäälliköiden kanssa, työalueenaan koko Suomi. (Mati-

lainen 2019.)  

 

Piian mukaan yhteisömanageria tarvitaan hyvinkin erilaisissa kohteissa, muun 

muassa sellaisissa kohteissa, joissa asukkaiden vaihtuvuus on suurta. Kun 

saadaan naapurit kohtaamaan toisensa niin ymmärrys naapuria kohtaan kas-

vaa ja se osaltaan luo turvallisuutta. Turvallisuus puolestaan edistää asumis-

viihtyvyyttä, joka osaltaan vaikuttaa asukkaiden vaihtuvuuden pienenemiseen. 

Tuttua naapuria on helppo tervehtiä ja yhdessä voidaan järjestää jotain muka-

vaa toimintaa. Piian mukaan asukkaat saadaan sitoutumaan yhteiseen toimin-

taan, kun he näkevät, että toiminnasta on myös heille jotain hyötyä. (Mt.) 

 

Piia kertoo, että yhteisömanagerin työssä ollaan tekemisissä monenlaisten ih-

misten ja toimijoiden kanssa. Työ vaatii sosiaalisuutta ja yhteen hiileen puhal-

tamista. Yhteisömanagerin on pystyttävä asettumaan toisen ihmisen ase-

maan. Hänen tulee osata kuunnella ja löytää ratkaisuja yhdessä kiinteistön 

asukkaiden ja mahdollisesti naapurustojen kanssa ja ratkaisujen tulee olla sel-

laisia, joihin asukkaiden on helppo sitoutua. (Mt.) 

 

Piian mielestä yhteisömanagerin työssä eniten Saton arvoista on läsnä ”ihmi-

nen ihmiselle”. Asukkaat muodostavat Satokotien eli kiinteistöjen hengen ja il-

man asukkaita ei Saton toimintakaan ole mahdollista. Yhteisömanagerin tulee 

kohdata asukkaat Saton arvojen mukaisesti ja pyrkiä löytämään yhdessä 
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asukkaiden kanssa niitä keinoja, joiden avulla saadaan kohteet ja kotitalot toi-

mivimmiksi. (Mt.) 

 

Piia ottaa yhteisömanagerina työn alle muun muassa muutaman haastavan 

kiinteistön ja muutaman sellaisen kiinteistön, jossa toimii jo asukastoimikunta 

ja hän lähtee tutkimaan, että millaisilla toimenpiteillä saataisiin rakennettua yh-

teisöllisyyttä tai saataisiin edistettyä naapurien tutustumista toisiinsa. Yhteisöl-

lisyyttä ei voi viedä kiinteistöihin ulkoapäin vaan pyrkimyksenä on, että asuk-

kaat itse saataisiin aktivoitua edistämään yhteisöllisyyden syntymistä kiinteis-

töissä. (Mt.)  

 

Piia kertoi, että Sato pyrkii edistämään yhteisöllisyyttä vuokra-asunnoissaan 

myös alkamassa olevalla naapurikummitoiminnalla, johon ensimmäiset, innok-

kaat Saton asukkaat ovat jo ilmoittautuneet mukaan. Naapurikummina toimi-

van henkilön toivotaan osaavan englannin ja suomen kielen lisäksi, jotain 

muuta kieltä kuten venäjää, viroa, somalin kieltä tai arabiaa. Naapurikummin 

tehtävänä on tutustuttaa uusia asukkaita talon tapoihin ja tiloihin sekä auttaa 

pienissä asumiseen liittyvissä asioissa (Sato 2018a, 52). (Matilainen 2019.) 

 

Ensimmäiset naapurikummit on koulutettu ja koulutuksessa käytiin läpi muun 

muassa ohjeistusta asuntojen siivoamisesta ja kunnossapidosta, roskien lajit-

telusta sekä yhteistilojen, kuten pesutuvan ja saunan käytöstä. Naapurikummit 

sitoutuvat aluksi toimintaan puoleksi vuodeksi, jonka jälkeen päätetään jat-

kosta. (Matilainen 2019.) 

 

Piia kertoi, että Satolla järjestettiin yhdessä asukkaiden kanssa kesäkuisena 

lauantaina Satoja makuja -pihakestejä pääkaupunkiseudulla sekä Turussa ja 

Tampereella. Tapahtumat järjestettiin, koska Saton asukkaat ovat toivoneet, 

että naapureiden kanssa voisi viettää enemmän aikaa. Ruoka yhdistää ihmisiä 

yli kieli- ja kulttuurirajojen ja sen vuoksi Satolla päätettiin järjestää pihakestit 

nyyttärihengessä. Saton asukkaat olivat aktiivisesti mukana suunnittelemassa 

tapahtumia, jotta jokainen tapahtuma olisi oman talon asukkaiden näköinen. 

(Mt.) 
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Piia toivoo, että pihakesteistä muodostuu perinne ja että tapahtumat kannus-

tavat asukkaita muuhunkin yhteiseen tekemiseen. Satolla nähdään, että sillä 

on iso merkitys asukasviihtyvyyden ja hyvinvoinnin kannalta. (Mt.) 

 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

5.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen kohde  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Itu2-hankkeen toiminnassa mu-

kana olevien rajakyläläisten osallisuuden kokemuksia sekä miten tyytyväisiä 

he ovat toimintaan ja sitä, miten toimintaa voidaan kehittää innostamisen 

avulla vastaamaan entistä paremmin heidän tarpeitaan. Tarkoituksena on 

tuottaa tietoa, jonka avulla Itu2-hankeen toimintaa voidaan kehittää.  

 

Pääkysymys: Millaisia osallisuuden kokemuksia toiminnassa mukana olevilla 

on Itu2-hankkeen toiminnassa?  

 

Alakysymys1: Millaiset asiat vaikuttavat henkilön toimintaan osallistumiseen?  

Alakysymys 2: Millaiset tekijät vaikuttavat siihen, että henkilö kokee pääs-

seensä osaksi toimintaa ja sitoutuu toimintaan? 

Alakysymys 3: Millaisia vaikutuksia toiminnassa mukana olemisella on henki-

lön elämään?  

Alakysymys 4: Millaisilla tavoilla toimintaa voidaan kehittää vastaamaan en-

tistä paremmin toiminnassa mukana olevien tarpeisiin?  

 

Tutkimuksen kohteena ovat Itu2-hankkeen toiminnassa mukana olevat ihmi-

set.  

 

5.2 Tutkimusote ja aineistonkeruumenetelmä  

Tutkimuksen tutkimusotteena on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Laa-

dullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja se pyr-

kii ilmiön kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. (Hirsjärvi ym. 2009, 161; Kana-

nen 2017, 32–33.) 
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Laadullista tutkimusta käytetään, koska tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 

ihmisten omakohtaisia kokemuksia ja he saavat itse kuvailla omaa toimin-

taansa (Kananen 2015, 143). Laadullinen tutkimus mahdollistaa syvällisen nä-

kemyksen ja tässä tutkimuksessa ihmisten kokemusten kuvaaminen edellyt-

tää heidän elämismaailmansa sisälle pääsemistä ja heidän kokemustensa tul-

kitsemista (Puusa & Juuti 2011a, 41).  

 

Aineistonkeruumenetelmänä käytetään tutkimushaastattelua, koska tavoit-

teena on kerätä mahdollisimman paljon tietoa tutkimuksen kohteena olevien 

ihmisten kokemuksista sekä saada mahdollisimman monipuolinen kuva tutki-

muksen kohteena olevasta ilmiöstä (Puusa 2011, 76). 

 

Tutkimushaastattelun muodoista käytetään teemahaastattelua. Hirsjärven, 

Remeksen ja Sajavaaran (2009, 205.) mukaan ihminen on nähtävä tutkimusti-

lanteessa subjektina, jolle on annettava mahdollisuus tuoda esille itseään kos-

kevia asioita mahdollisimman vapaasti. Heidän mukaansa ihminen on tutki-

muksessa merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli.  

 

Teemojen valitseminen edellyttää tutkijalta ennakkotietoa ja näkemystä tutkit-

tavasta ilmiöstä ja sitä selittävästä teoriapohjasta (Kananen 2015, 149). Tutus-

tuin osallisuuden teoriaan ja aiempiin tutkimuksiin osallisuuskokemuksista 

sekä sosiokulttuurisen innostamisen teoriaan ennen teemahaastattelurungon 

tekemistä. Teemahaastattelurungon (liite 1) teemat ovat rakentuneet viiteke-

hyksen teorian mukaan ja olen peilannut niitä Itu2-hankkeen toimintaan ja tut-

kimuskysymyksiin.  

 

Tutkimuksessa käytetään puolistrukturoitua teemahaastattelua (Kananen 

2015, 144). Tutkijalla on tiedossa teemahaastattelun tavoin teemat eli keskus-

telunaiheet, mutta teemojen osalta on myös teemaan liittyviä tarkentavia kysy-

myksiä. Tarkentavien kysymysten kautta on mahdollista tuoda esiin haastatel-

tavan kokemuksia ja tutkittavaan ilmiöön liittyviä näkökulmia. Haastateltavan 

vastauksista tutkija muodostaa uusia jatkokysymyksiä, joiden kautta saadaan 

esiin syvällisempää tietoa keskustelunaiheista (Kananen 2014, 76; Kananen 

2015, 150). (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74; Kananen 2017, 92–93, 98.) Haasta-

teltava voi tarvittaessa pyytää tutkijaa selittämään kysymysten sisältöä (Kana-
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nen 2015, 143). Puolistrukturoitu haastattelu eroaa strukturoidusta haastatte-

lusta siinä, että kysyttäviä asioita ei tiedetä tarkkaan etukäteen eikä kysymyk-

siä esitetä haastateltavalle etukäteen määrätyssä järjestyksessä (Kananen 

2015, 144–145).  

 

Puolistrukturoidun teemahaastattelun avulla pyrin vuorovaikutuksessa haasta-

teltavan kanssa nostamaan esiin haastateltavalle tärkeitä ja merkityksellisiä 

asioita, jotka tuottavat ymmärryksen ja ratkaisun tutkimuskysymyksiin (Kana-

nen 2015, 148; Kananen 2017, 105). Toteutan haastattelut yksilöhaastatte-

luina, jotta haastateltava voi vapautuneesti kertoa myös itselleen herkistä asi-

oista (Hirsjärvi ym. 2009, 210).  

 

5.3 Aineistonkeruuprosessin eteneminen 

 

5.3.1 Teemahaastattelun toteutus 

Tutkimuksessa tehtiin kuusi haastattelua ja haastateltavat olivat iältään 19–

63-vuotiaita. Keskustelin haastateltavien määrästä opinnäytetyön ohjaajani ja 

opinnäytetyön tilaajatahon kanssa ja päädyimme viiteen haastateltavaan, 

mutta päätin tehdä myös koehaastattelun, joten haastateltavia oli kaiken kaik-

kiaan kuusi.  

 

Kävin ennen haastattelujen aloittamista Rajakylän olohuoneella kertomassa 

haastattelusta. Minulla oli saatekirje (liite 2) mukana ja paikalla olevat saivat 

tutustua siihen samalla, kun kerroin tutkimuksesta ja haastattelusta. He saivat 

halutessaan esittää lisäkysymyksiä. Osa paikalla olleista oli minulle entuudes-

taan tuttuja, sillä olin tutustunut heihin ollessani työharjoittelussa Itu2-hank-

keessa. Kolme paikalla ollutta, minulle entuudestaan tuttua ihmistä, lupautui 

haastateltavaksi. He saivat varata mukanani olleesta haastatteluviikon aika-

taulusta itselleen sopivimmat haastatteluajat. Kahden haastateltavan yhteys-

tiedot ja heidän varaamansa ajan sain Itu2-hankkeen työntekijöiden kautta. 

Viimeisen haasteltavan kanssa keskustelin käydessäni myöhemmin Rajakylän 

olohuoneella ja hän suostui haastatteluun sekä varasi itselleen sopivimman 

haastatteluajan. Kaikilla haastatteluun lupautuneilla oli mahdollisuus tutustua 

saatekirjeeseen ennen haastattelua.  
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Tein koehaastattelun noin viikkoa ennen muita haastatteluja Rajakylän olo-

huoneella. Koehaastattelun aikana halusin selvittää kysymysten selkeyttä ja 

uupuuko kysymyksistä jotain oleellista. Koehaastattelu kesti noin kaksi tuntia. 

Koehaastattelun jälkeen en tehnyt juurikaan muutoksia teemahaastattelurun-

koon. Koehaastattelun aineisto on mukana tutkimuksessa, sillä haastattelussa 

käytiin haastateltavan kanssa läpi kaikki samat keskustelunaiheet kysymyksi-

neen kuin muidenkin haastateltavien kanssa.  

 

Lähetin neljälle haastatteluun lupautuneelle vahvistusviestin haastattelun ajan-

kohdasta ja paikasta haastattelua edeltävällä viikolla. Viimeisen haastatelta-

van sain tietää vasta haastatteluviikolla. Vaikka en ollut tavannut osaa haasta-

teltavistani aiemmin, niin ehdin tutustua heihin ennen haastattelun toteutta-

mista Rajakylän olohuoneella. Mielestäni haastateltaviin tutustuminen ennen 

haastattelun toteuttamista vaikutti haastatteluun positiivisesti rentouttamalla 

haastattelun ilmapiiriä.  

 

Toteutin haastattelut yksilöhaastatteluina ja olin varannut haastatteluun aikaa 

kaksi tuntia, jotta aikaa olisi tarpeeksi ja vältettäisiin turhaa kiirehtimistä. Haas-

tateltavat saapuivat haastatteluun ajoissa ja aloitin haastattelun muutaman 

haastateltavan osalta etuajassa, koska he saapuivat Rajakylän olohuoneelle 

jo paljon ennen sovittua haastatteluaikaa. Lyhin haastattelu kesti 48 minuuttia 

ja pisin haastattelu kesti tunnin ja 34 minuuttia, joten olin varannut haastatte-

luja varten tarpeeksi aikaa. Kaikki haastattelut toteutettiin Rajakylän olohuo-

neen tiloissa, sillä paikka oli haastateltaville ennestään tuttu ja sen vuoksi 

sinne oli helppo tulla. 

 

5.3.2 Tutkimusaineiston analyysi 

Teemahaastatteluaineisto muodostui kuudesta yksilöhaastattelusta. Haasta-

teltavat olivat eri ikäisiä ja jokainen oli mukana Itu2-hankkeen toiminnassa. 

Haastatteluaineiston käsittely aloitetaan litteroimalla, joka tarkoittaa aineiston 

muuttamista tekstimuotoon (Kananen 2014, 101). Aloitin haastattelujen litte-

roinnin vasta, kun olin saanut kaikki haastattelut nauhoitettua, koska koin, että 

litteroimalla haastattelut heti olisin tahtomattani voinut ohjailla haastateltavien 

vastauksia haluamaani suuntaan. Teemahaastatteluaineiston litterointi teh-
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dään mahdollisimman sanatarkasti (Kananen 2014, 102). Nauhoitettua haas-

tatteluaineistoa kertyi yhteensä vähän alle kahdeksan tuntia ja kirjoitettuani ai-

neiston sanatarkasti tekstimuotoon syntyi tekstiä kaiken kaikkiaan 97 sivua.  

 

Tallensin jokaisen haastateltavan litteroidun haastatteluaineiston tietokoneelle 

omaksi tiedostokseen. Aloitin haastatteluaineiston analyysin tekemisen luke-

malla ensin litteroidun aineiston useaan kertaan läpi. Huomasin läpikäydes-

säni haastatteluaineistosta haastateltavien kuvauksia eri teemoista, että sa-

mankaltaiset kokemukset alkoivat toistua haastateltavien kertomuksissa. 

Haastatteluaineistoa voidaan pitää laadullisessa tutkimuksessa riittävänä, kun 

voidaan puhua saturaatiosta, jolloin aineisto alkaa toistaa itseään. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2009, 87–89.) 

 

Haastatteluaineiston lukemisen jälkeen aloitin aineiston teemoittelun, jolla tar-

koitetaan haastatteluaineiston pilkkomista ja ryhmittelyä toisistaan poikkeavien 

aihepiirien mukaan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). Teemahaastattelun teemoja 

voidaan pitää aineiston karkeina, alustavina luokkina (Hirsjärvi & Hurme 2011, 

149). Teemoittelu tuntui luontevalta, sillä olin kerännyt aineiston teemahaas-

tattelulla ja olin käynyt kaikkien haastateltavien kanssa teemahaastattelurun-

gossa etukäteen määritellyt teemat läpi. Merkitsin jokaisen haastateltavan 

osalta haastatteluaineistosta tietyn teeman alle kuuluvat vastaukset tietyllä vä-

rillä ja tarkistin, että tiettyyn teemaan kuuluvia vastauksia ei ollut toisen tee-

man alla ja jos vastauksia löytyi, niin merkitsin myös kyseiset vastaukset tietyn 

teeman värillä.  

 

Kanasen (2017, 140) mukaan haastatteluaineiston tarkastelunäkökulma mää-

räytyy tutkimuskysymysten mukaan. Tarkastelin alustavasti teemoittelemaani 

haastatteluaineistoa tutkimuskysymysten näkökulmasta ja niiden avulla pyrin 

löytämään aineistosta tutkimuksen kannalta keskeiset asiat. Loin uuden tie-

doston, johon siirsin tutkimuksen kannalta keskeiset teemat ja siirsin jokaisen 

haastateltavan osalta haastatteluaineistosta teeman alle tutkimuksen kannalta 

keskeiset asiat. Merkitsin jokaisen teeman alle tulevan sitaatin tunnistetiedolla, 

jotta pystyin jatkossa paikantamaan, kenen haastateltavan vastaus oli ky-

seessä.  
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Etsin haastatteluaineistosta sekä yhtäläisyyksiä, mutta myös eroavuuksia. Py-

rin tiivistämään ja yksinkertaistamaan teemojen keskeisen annin omin sanoin. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006; Kananen 2017, 136–137.) Haas-

tatteluaineiston tulkinnassa vastauksia tulee peilata haastateltavan elämänti-

lanteeseen, hänen koko kontekstiinsa sekä siihen, mitä hän haluaa sanomal-

laan ilmaista (Kurki 2011, 51; Kananen 2014, 75). Omaa tulkintaa tehdessäni 

luin jokaisen haastateltavan osalta litteroimaani haastatteluaineistoa jatkuvasti 

läpi, sillä halusin varmistaa, että tulkintani ei jäisi irralliseksi haastateltavien 

elämäntilanteesta ja kontekstista ja pystyisin tuomaan heidän äänensä esiin 

mahdollisimman luotettavasti.  

 

Kokosin tutkimuksen kannalta keskeiset teemat eli aiheet omiksi kokonaisuuk-

sikseen, jotka otsikoin ja jokaisen otsikon alle kokosin aihepiiriin sopivia sitaat-

teja (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). Aaltolan ja Vallin mukaan (2010, 64) tutki-

musaineiston analyysissä haastateltavien puheet ovat vihjeitä pinnan alla ole-

vista rakenteista, ja sen vuoksi autenttisten lainausten käyttö on analyysissä 

tärkeässä asemassa. Tämän vuoksi pyrin perustelemaan tekemääni tulkintaa 

sitaattien avulla. Poistin sitaateista tunnistetiedot, kun sain haastatteluaineis-

ton analyysin valmiiksi. Näin muodostuivat alustavat tutkimuksen tulososion 

luvut. Lopuksi muokkasin vielä alustavia tulososion lukuja ja jäsensin ne uu-

delleen tutkimuskysymyksiin vastaamisen mukaisesti. Näin muodostuivat lo-

pulliset tulososion luvut 6.1.–6.4. 

 

5.4 Tutkimuksen eettisyys 

Tutkimusta suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon eettiset 

periaatteet ja tutkimuksen tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä (Hirs-

järvi ym. 2009, 23). Tuomen ja Sarajärven mukaan (2009, 131.) ihmisiin koh-

distuvassa tutkimuksessa eettinen perusta muodostuu ihmisoikeuksista. Olen 

tutkimuksen toteutuksen eri vaiheissa pyrkinyt ottamaan huomioon eettiset pe-

riaatteet, joiden tavoitteena on suojata tutkimukseen osallistuvia.  

 

Tutkimuksen eettisyyden tarkasteleminen lähtee tutkimusaiheen valinnasta 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 129). Tämän tutkimuksen lähtökohtana on, että tutki-

mukseen osallistuvat henkilöt saavat tuoda esiin omia kokemuksiaan Itu2-
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hankkeen toiminnasta ja tutkimustiedon avulla toimintaa voidaan kehittää vas-

taamaan entistä paremmin heidän tarpeitaan. Tällöin tutkimuksen kautta saa-

tua tietoa käytetään heidän hyväkseen.  

 

Tutkimukseen osallistuvien suojaaminen velvoittaa tutkijaa informoimaan heitä 

tutkimuksen tavoitteista, menetelmistä ja seuraamuksista. Tutkittavien suostu-

minen tutkimukseen tulee olla informaatioon perustuva, jotta vältetään tutkitta-

vien manipulointi. (Hirsjärvi ym. 2009, 25; Tuomi & Sarajärvi 2009, 131.) Kai-

killa tutkimukseen osallistuneilla oli mahdollisuus tutustua saatekirjeeseen, 

joka sisälsi tietoa tutkimuksen tarkoituksesta, Itu2-hankkeesta ja haastatte-

lusta. Osallistuminen tutkimukseen oli vapaaehtoista ja saatekirje sisälsi tietoa 

haastateltavan oikeuksista, kuten oikeudesta keskeyttää haastattelu missä ta-

hansa vaiheessa ja kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen eikä siitä aiheudu 

seuraamuksia haastateltavalle. 

 

Tutkijan on varmistettava, että tutkimukseen osallistuva on tietoinen tutkimuk-

sen tarkoituksesta antaessaan vapaaehtoisen suostumuksensa (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 131). Ennen haastattelun aloittamista kävin jokaisen haastatelta-

van kanssa vielä kertauksena saatekirjeen lävitse ja haastateltava sai esittää 

halutessaan lisäkysymyksiä tutkimuksesta. Varmistin vielä, että haastateltava 

on halukas haastatteluun ja ennen haastattelua haastateltavat allekirjoittivat 

suostumuksen opinnäytetyöhön liittyvään haastatteluun (liite 3). Pyysin haas-

tateltavalta luvan nauhoittaa haastattelun. Muotoilin saatekirjeen ja suostu-

muslomakkeen yhdessä ohjaavan opettajani kanssa, jotta ne olisivat mahdolli-

simman selkeitä ja sisältäisivät kaiken tarpeellisen tutkimusta koskevan tie-

don. Lähetin dokumentit myös tilaajatahon katsottavaksi.  

 

Tutkijan tulee tutkimusta tehdessään turvata tutkimukseen osallistujien oikeu-

det ja hyvinvointi varmistamalla, että heille ei aiheudu tutkimukseen osallistu-

misesta vahinkoa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131). Haastattelu toteutettiin tur-

vallisessa ja haastateltaville ennestään tutussa paikassa. Haastattelutilan-

teessa ei ollut haastateltavan ja minun lisäkseni muita. Oma roolini haastatte-

lussa oli luoda haastattelutilanteesta rauhallinen ja turvallinen, jotta haastatel-

tava uskalsi puhua itselle tärkeistä asioista. Teemahaastattelurungon tarkistu-

tin ennen haastattelujen toteuttamista opinnäytetyötä ohjaavalla opettajalla. 
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Testasin teemahaastattelurungon toimivuutta koehaastattelussa, jolloin haas-

tateltavalla oli mahdollisuus kommentoida haastattelun aikana läpikäytyjä tee-

moja ja kysymyksiä. Pyrin tämän kautta varmistamaan, että haastattelussa te-

kemäni kysymykset olisivat mahdollisimman selkeitä eivätkä tuntuisi haasta-

teltavista tungettelevilta ja liian henkilökohtaisilta sekä pystyisin vastaamaan 

mahdollisiin haastateltavien esittämiin kysymyksiin (Mäkinen 2006, 94–95).   

 

Tutkijan tulee varmistaa tutkimustietojen luottamuksellisuus (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 131). Saatekirje sisälsi tietoa haastattelun kautta saatavan aineis-

ton käsittelemisestä, käyttämisestä ja säilyttämisestä. Taatakseni haastattelu-

aineiston luottamuksellisuuden olin ainoa, joka käsitteli haastatteluaineistoa 

eikä tietoja luovutettu ulkopuolisille. Litteroin haastatteluaineiston sanasta sa-

naan ja merkitsin ylös haastateltavien naurahdukset sekä heidän pitämänsä 

tauot. Litteroitu teksti noudatti tarkasti haastateltavien puhetta.  

 

Tutkijan on taattava tutkimukseen osallistujien anonymiteetti (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 131). Tutkimuksen tuloksissa en käytä haastateltavista lainkaan 

tunnisteita, kuten H1 tai jokin muu. Toimimalla näin haluan varmistaa, että yk-

sittäistä haastateltavaa ei voi tunnistaa. Mielestäni tunnistaminen voi olla mah-

dollista sitaateista, jos haastateltava on merkitty tunnisteella ja tietyn haasta-

teltavan vastauksia voi sen perusteella seurata. Anonymiteetin varmista-

miseksi sitaateista on poistettu myös henkilöiden nimet ja ulkoiset tahot. 

 

6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa tarkastellaan Itu2-hankkeen toiminnassa mukana olevien haas-

tateltavien osallisuuden kokemuksia hankkeen toiminnassa ja heidän tyytyväi-

syyttään toimintaa kohtaan. Tutkimuksen tulokset on jaoteltu tutkimuskysy-

myksiin vastaamisen mukaisesti.  

 

6.1 Itu2-hankkeen toimintaan osallistumiseen vaikuttaneet asiat 

 

6.1.1 Haastateltavien elämäntilanne ennen toimintaan mukaan tuloa 

Haastateltavat olivat joko työttömiä tai he olivat jo pitempään olleet poissa työ-

elämästä. Yksi haastateltavista asui parisuhteessa ja muut haastateltavat 
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asuivat yksin. Haastateltavien elämäntilanteita yhdistävä tekijä oli se, että ke-

nelläkään ei ollut arkea rytmittävää säännöllistä toimintaa, kuten opiskelua tai 

työtä. Heillä oli aikaa, mutta ei niinkään päivät täyttävää mielekästä tekemistä.  

 

Haastateltavat viettivät paljon aikaa kotosalla. Osaa haastateltavista kotona 

vietetty aika ja kodin ulkopuolisen, mielekkään toiminnan puuttuminen passi-

voi ja nosti osaltaan kynnystä kotoa pois lähtemiseen.  

 

Yllättävä työttömyys, sairastaminen ja perhetilanteen muuttuminen vaikuttivat 

voimakkaasti yhden haastateltavan elämäntilanteeseen.  

 

”Nii ni määhän jäin ihan yksin ja aika lailla sillai masennuin sitten.”  

 

Aiempi aktiivisuus vaihtui passiivisuuteen ja näkyi arjessa vaikeutena selviytyä 

arjen rutiineista. 

 

Millainen oli ennen toimintaan mukaan tuloa, nii oli tavallinen 

arkipäivä?  

”Makasin, söin ja makasin ja välillä en ees syönykkää.”  

Ja se oli sitten niinkö jokanen arkipäivä samanlainen? 

”Niin nii. Semmosta se oli. Ei tehny mieli nousta paljo sängystä 

ylös.” 

 

Osalla haastateltavista elämää varjostivat erilaiset haasteet ja yksinäisyyden 

kokemukset.  

 

”Kaikki asiat oli niin sekasi ja oli yksinäine olo ja ei tienny mitä sitä 

nytte elämässä seuraavaksi tapahtuu ja muuta ja. Oli niin monen 

eri viraston kanssa ongelmia ja asioita hoijettavana, että ei tienny 

oikkee mistä sitä pittää alottaa.”  

 

”Varmaa nyt pidemmä aikaa on huonommi ollu, mielenterveyson-

gelmia ja muita ni sitte tota ei oikee osaa ajatella ni sitte kuitenki 

jotai pitäs keksiä välillä, että jaksais ni.”  
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”En mää näe [tulevaisuutta] kovin tota semmosena ruususena, et-

tä vähä jopa pelottaaki se vanaheneminen, että kun yksin on  

niin sen huomaa sen, että semmoset pikku asiatki saattaa niin, ku 

kaataa ihmisen, että semmosta.” 

 

Osalla haastateltavista oli ollut elämässä päihteiden käyttöä ja/tai haasteita 

mielen hyvinvoinnin kanssa. He kokivat niiden vaikuttaneen negatiivisesti ih-

missuhteisiin ja työkykyyn sekä osallisuuden kokemuksiin yhteiskunnassa. 

Haastateltavien puheissa oma arvo mitattiin osittain sen kautta mitä hyötyä 

oma toiminta toi yhteiskunnalle. Yksi haastateltavista koki olevansa ”velkaa” 

yhteiskunnalle, kun oli saanut opiskella yhteiskunnan tuella, mutta sitten ei 

pystynytkään tekemään pitkää työuraa ja maksamaan veroja. 

 

” - - mää oo sillä [alkoholi] saanu oikiastaan ku elämän pilalle. Se 

on sen alkoholin ympärillä mulla on oikeestaan menny nuoruus ja 

sitte vähä enämpiki aikaa. Se on ollu mulle semmone kompastus-

kivi. - - ”  

 

” - - Mää en oo koskaa saanu sitä työkykyä takasi ennää mikä 

mulla joskus ollu vähä tehokkaampi ja parempi. Siinä milesä mää 

oon niin, ku että mie en saa mittää aikaseksi vaan oon niin laiska. 

Eikä mulla nyt oo semmostakaa, että mulla ois mittää mahtailun 

aihetta missään elämän alueella, että siinä mielessä niin, ku sii-

hen hilijasempaa vähemmistöö. - - ”  

 

” - - Oon saanut opintorahalla opiskella tuota vapaassa hyvinvointi 

yhteiskunnassa ja ei ole sitten maksanukkaan 150 % kaikesta ve-

roa niin niin tuota se on niin, ku sillai suomalainen ajattelee, että 

suomalaisen pitää tehä töitä pitää tehdä ja tuota kaikki pitää mak-

saa ja tuota. - - ”  

 

” - - sitähän kaikki haluaa olla niin, ku palanen yhteiskuntaa ja 

myös semmosta niin ku hyödyllistä - -” 

 

Haastateltavat, yhtä lukuun ottamatta, olivat saaneet tietää Itu2-hankkeen toi-

minnasta käydessään asukastuvalla. Yksi haastateltavista kertoi hankkeen 
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työntekijöiden käyneen kertomassa toiminnasta asukastuvalla järjestettävän 

hävikkiruokajaon yhteydessä. Osa haastateltavista kävi asukastuvalla päivit-

täin tai viikoittain ja yksi haastateltavista kävi asukastuvalla kerran kuukau-

dessa. Yksi haastateltava kuuli Itu2-hankkeen toiminnasta käydessään Raja-

kylän ostoskeskuksessa. Hankkeen työntekijät olivat silloin olleet esittele-

mässä toimintaa ja haastateltava oli käynyt juttelemassa työntekijöiden 

kanssa ja saanut toimintaa koskevan esitteen, jossa oli toiminnan yhteystie-

dot.  

 

Rajakylän olohuone sijaitsi aluksi samassa taloyhtiössä kuin Rajakylän asu-

kastupa ja asukastuvalla käyneillä ihmisillä oli silloin lyhyt matka olohuoneelle. 

Haastateltavat pitivät olohuoneen sijaintia tärkeänä ja se osaltaan madalsi 

kynnystä lähteä mukaan toimintaan.   

 

”Tää oli silloin siinä toisessa paikassa vielä eli asukastuvan ylä-

kerrassa niin sinänsä oli niin niin lyhyt matka mennä sinne niin, ku 

tutuilta mestoilta, että tuota sehän on sillon ensimmäisellä kerralla 

varmaan tärkeää, että tota, että. No ensinnäkin, että sinne löytää 

ja sitten se, että tota se ei oo kovin oudoissa paikoissa ja kun 

siellä tuli päivittäin muutenkin käytyä niin eihän sitä tarvinnu ku 

mennä portaat ylöspäin. - - ”  

 

” - - Hyvä, että on tässä lähialueella tällasta, että. Monesti ei ky-

kene aina liikkumaa niinkö ja sillee, että helpottaa huomattavasti, 

kun on tässä niin lähellä nii tietää, että voi aina niinkö mennä nii. 

Naapurissa melkein, ku asuu, kuitenki tässä lähialueella.” 

 

6.1.2 Haastateltavien odotukset ja ennakkoluulot toimintaa kohtaan 

Suurimmalla osalla haastateltavista oli toimintaa kohtaan jonkinlaisia odotuk-

sia. Osalla oli tarve saada tukea ja ohjausta elämäntilanteeseensa. Yhden 

haastateltavan odotuksia toimintaa kohtaan väritti negatiivinen asenne, sillä 

hänen sen hetkinen elämäntilanteensa tuntui vaikealta. Kahdella haastatelta-

valla ei ollut toimintaa kohtaan selkeitä odotuksia, mutta he etsivät sisältöä 

omaan arkeensa. 
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Yksi haastateltavista odotti toiminnan kautta löytävänsä ihmisiä, joilla olisi sa-

manlaisia mielenkiinnon kohteita kuin hänellä itsellään.  

 

”No kyllä ainaki saman henkisiä ihimisiä sillä lailla, että tuota vaik 

ne näe tämmösiä samanhenkisiä paljo oo ku minä oo - - Semmo-

sia minä, niin ku tietenki kaipaisin ite. - - ”  

 

Kolme haastateltavaa toivoi saavansa työntekijöiden kautta tukea elämässään 

oleviin solmukohtiin. Yksi haastateltavista oli yrittänyt aiemmin TE-palvelun 

järjestämän toiminnan kautta saada ääntään kuuluviin ja hakenut apua 

omassa elämäntilanteessaan kohtaamiin haasteisiin. Kokemukset olivat olleet 

negatiivisia. 

 

”Niin, että kukkaa ei ottanu sitä tosissaan. Aatteleppa sielläki [mai-

nitsee TE-palvelun nimen], ku mää kuitenni kaks viikkoa siellä olin 

ja meillä oli tällasia kahen keskisiä keskusteluja ja mää monesti 

siitä puhhuin, - - Musta se oli nii turhauttavvaa.”  

 

Haastateltavat odottivat, että Itu2-hankkeen työntekijät olisivat osaavia am-

mattilaisia, joiden tuen kautta he pystyisivät ratkaisemaan omassa elämäs-

sään olevia hankaliakin asioita.  

 

”No oli just se, että tota täältä sais semmosta apua, - - että ku tääl 

on viisaampia ihmisiä kuitenni ODL:n henkilöitä. Nii ni tota aatte-

lin, että varmasti täältä saa apua ja erillai ku jostai muualta.”  

 

”No joo kyllä se se odotus just oli, että autettaa ja jollekki puhua ja 

vähä selventää joku toine ihminen vierestä kuulee ni kertos sem-

mosen niin kun, että ei oo liian tuttu ihminen kuka kertoo jonku 

mielipitteen vaan semmonen ihminen kuka kuulee ensimmäistä 

kertaa sen asian ja miettis, että mikä tossa ois kaikista järkevin 

toimintatapa.”  

 

Osalla haastateltavista oli ennakkoluuloja toimintaa kohtaan. Aiemmat koke-

mukset ja mahdolliset elämän tuomat kolhut loivat ennakkoluuloja toimintaa 

kohtaan.  
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”Kyllä mua mietitytti vähä, että minkälainen tötsä tää on - - ”  

 

”Et kun on ollut kuitenkin tämmösissä sosiaali-ihmisten kanssa te-

kemisissä ja laitoksissa ja kaikissa tämmösissä, jotka työkseen 

niin sanot lainausmerkeissä auttaa ihmisiä niin tuota se on ollut 

semmosta vähän lainausmerkeissä auttamista just nimenomaan, 

että tota. Ei heitä oikeasti oo kiinnostanu se, että tota. Liian paljon 

törmänny semmosiin sosiaalialan ihmisiin, jotka tota on vähän 

liian väsyneitä/leipäytyneitä siihen työhönsä, että. - - ”  

 

Ennakkoluuloja oli myös Itu2-hanketta kohtaan, koska hankkeen rahoitus tu-

lee Euroopan sosiaalirahaston kautta.  

 

”Yleensäkki oli se sitten mikä tahansa projekti, jossa EU on mu-

kana niin ku. No lähinnä itelläkin nyt ollu vaan ainoastaan, et on 

jotain EU:n ruokakasseja hakenu niin tuota. Eihän siellä ole kuin 

tuota vehnäjauhoja ja näkkileipää, että tota [nauraa]. Niin jotenkin 

semmonen niin, ku tota fiilis ensin itelläkin, että tota joo, että tää  

on tämmönen niinkö markan juttu sitten, että tota. Et hyvin pienillä 

niin, ku mallin vuoksi yritetään olla muka niin, ku että saadaan jo-

tain sosiaalirahastolta vähän rahoja, mutta se on niin pientä, että 

sillä ei ole niin, ku mitään merkitystä mihinkään asiaan, mutta 

tuota. - - ” 

 

6.1.3 Haastateltavien kokemukset Itu2-hankkeen työntekijöiden toimin-

nasta 

Itu2-hankkeen työntekijöillä oli keskeinen rooli haastateltavien kokemuksissa 

toimintaa kohtaan. Haastateltavat näkivät työntekijät toiminnan taustavoi-

mana, jotka huolehtivat toiminnan jatkuvuudesta. Jokainen haastateltava oli 

tullessaan toimintaan kohdannut aluksi työntekijän ja haastateltavien puheesta 

nousi esiin se, miten heidät oli otettu vastaan heidän tulessaan tutustumaan 

Rajakylän olohuoneen toimintaan. Haastateltavien kuvauksissa työntekijöiden 

toimintaa kuvasi mutkattomuus ja reiluus. Työntekijöiltä sai tarpeellista tietoa 
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toiminnasta ja erilaisista osallistumismahdollisuuksista. Kohtaamisella oli ollut 

suuri merkitys toimintaan jatkossa mukaan tulemiseen.  

 

Yksi haastateltava kuvasi seuraavasti kohtaamistaan Itu2-hankeen työntekijöi-

den kanssa tullessaan tutustumaan Rajakylän olohuoneelle: 

 

Minkälainen oli ensimmäinen kokemus tästä toiminnasta, kun 

tulit tänne ni? 

” - - se nyt oli ihmiset niinku tai vetäjät niinku heti tuntu olevan 

niinku erittäin semmosia kiinnostuneita siitä asiasta ja kiinnostu-

neita siitä niistä ihmisistä eli niinku meistä [naurahtaa] niin sano-

tusti nii. Se oli sitten semmonen yllätys itelle ainakin niinku, joka 

tavallaan semmonen positiivinen yllätys, että se sai tuleen sitten 

uudestaankin, että. - -”  

Ni koit sitten tosiaan tässä toiminnassa olevat ihmiset? 

”Ihmiset oli erittäin niinku semmosia, joka mua yllätti, koska kui-

tenkin kaikki mihin törmäsin, melkein kaikki oli tota kuitenkin ihmi-

siä, jotka oli jo melkein työuran ehtoopuolella, sanotaanko näin, 

että oli varmaan toiminu niinku alalla jo kauan niin tuota oli mah-

tava niinku nähdä, että.”  

Ja puhut nyt työntekijöistä?  

”Työntekijöistä nimenomaan. Niin, että kun törmäät kaksvitoseen, 

joka on just aloittanu alalla tai siten tuota kuuskymppiseen niin  

tuota kyllä ne monesti ne kuuskymppiset alkaa olla jo vähän lei-

päytyneitä tai se että, heidän into on jotenkin lannistettu niin tuota. 

Tässä sitä ei oo havaittavissa, että kaikki on hirvittävän innostu-

neita, että tota ja toivon, että se loppuun asti kantaa ja uskon, että 

kantaa.”  

 

Haastateltavan kokemuksen mukaan työntekijöiden asenne työssään ja hei-

dän työotteensa toimintaan mukaan tulleita ihmisiä kohtaan yllätti haastatelta-

van positiivisesti ja hyvä kokemus sai tulemaan uudelleen toiminnan pariin.  
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Haastateltavien kertomuksissa vuorovaikutus työntekijöiden kanssa on ollut 

luontevaa ja työntekijät ovat huomioineet ja kuunnelleet haastateltavia. Työn-

tekijöiden kanssa käydyt keskustelut koettiin luottamuksellisiksi ja haastatelta-

vat kokivat tulleensa kohdelluiksi tasavertaisina.  

 

” - - hymyssä suin otetaan aina vastaan ja joka ei oo niin luon-

taista suomalaiselle luonteelle, et kysytään mitä kuuluu ja sitten 

kuunnellaan myös se vastaus, että tota mitä se henkilö vastaa. - - 

”  

 

” - - Kaikkien [työntekijöiden] kans ettei oo ollu semmosta, että ois 

joku henkilö ollu kelle ei ois voinu kertoa esimerkiksi luontevasti 

jotain asioita vaikkapa murheitakaan tai kysyä neuvoa ja aina on 

ne isot korvat heillä olleet. - - ”  

 

” - - Luotan tuoho [sanoo työntekijöiden nimet] ihan täyellisesti, 

että ei oo mittää ongelmaa.”   

 

” - - luottamuksella pystyy kertomaa asioita ja tietää, - - että niitä 

ei mennä huutelemmaa eikä puhumaa eteenpäin, että.”  

 

”Täällä kohdellaan ihmisiä samalla keinoin kaikkia tasavertasesti, 

että oli kenellä mitä ongelmia vaa, että jos on mielenterveysongel-

mia tai masennusta tai on päihteitten kanssa ongelmia tai muuta  

ni kaikki on samalla viivalla ja just niitä asioita ei avata täällä muit-

ten kuullen ja. - - ”  

 

Osa haastateltavista kertoi, että työntekijät olivat soittaneet heille, kun he oli-

vat tulleet uusina toimintaan mukaan tai heille oli soitettu tai lähetty viesti, jos 

heitä ei ollut näkynyt toiminnassa vähään aikaan. Tämä koettiin positiivisena 

asiana ja se osoitti haastateltaville, että heillä oli merkitystä ja heitä kaivataan. 

 

Työntekijöiden rooli Rajakylän olohuoneella kokoontuvien ryhmien tiedottami-

sessa oli merkittävä. Työntekijöille ilmoitettiin puhelimitse, jos ryhmän jäsen ei 

päässyt tulemaan ryhmään ja sitä kautta tieto kulki ryhmän muille jäsenille. Ai-

nakin yhdessä ryhmässä oli tapana, että työntekijät ilmoittivat ennen ryhmän 
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kokoontumista ryhmän jäsenille puhelimitse tulevasta ryhmän kokoontumi-

sesta. Pitempään toimineessa ryhmässä ryhmän jäsenet tunsivat jo toisensa 

ja ilmoittivat edellisellä kerralla muille ryhmän jäsenille, jos tiesivät etteivät 

pääsisi seuraavalla kerralla ryhmän toimintaan ja nähdessään toisiaan ryhmä-

toiminnan ulkopuolella he tiedottivat toinen toisiaan, jos tiesivät tulevista ryh-

mätoiminnan muutoksista. Yksi haastateltavista kertoi, että ryhmän jäsenten 

puhelinnumerot oli kerätty yhteiseen listaan.  

 

Kaksi haastateltavista oli mukana vasta toiminnan aloittaneessa ryhmässä ja 

he olivat epätietoisia, miten ryhmässä tiedotetaan mahdollisista muutoksista 

tai peruuntumisista. Yhden haastateltavan mukaan ryhmän tiedottaminen ei 

toiminut hyvin, koska se oli täysin työntekijöiden muistamisen varassa.  

 

”No se ei oo kyllä toiminu nytte hyvi - - että se toissa viikolla ni ei 

tullu [sanoo ryhmän nimen] ketään, että oli toinen päävetäjistä niin 

tota oliko lomareissulla vai mikä nyt olikkaa, mutta ei ollu töissä ja 

ei tämä tiedottamine sitte. Hän on aikasemmi tiedottanu näille [sa-

noo ryhmän nimen] - - ja sitte hän ei ollu sitä luonnollisestikkaa 

tehny, ku hän oli lomalla ni sitte tähän [sanoo ryhmän nimen] ei 

saapunukkaan tätä porukkaa juuri tämän tiedottamisen takia - - ”  

 

Kysyin haastateltavilta, että millainen vaikutus työntekijöillä oli heidän elä-

määnsä. Suurin osa haastateltavista piti työntekijöiden vaikutusta positiivisena 

ja heidän toimintansa edisti haastateltavien mukanaoloa toiminnassa. Haasta-

teltavien yksilöllinen huomioiminen esimerkiksi vastuun jakamisena tai heidän 

poissaolonsa huomioiminen tuntuivat haastateltavista positiivisilta ja tärkeiltä  

asioilta. Työntekijöiden antama positiivinen rohkaisu ja tuki edisti haastatelta-

vien toimintaa omassa arjessaan. Yksi haastateltavista ei kokenut työnteki-

jöillä olevan vaikutusta elämäänsä, mutta hän toi esiin vuorovaikutuksen työn-

tekijöiden kanssa.  

 

Pitemmän aikaa toiminnassa mukana olleet haastateltavat toivat puheissaan 

esiin palkatun henkilökunnan vähenemisen. Haastatteluhetkellä hankkeessa 

työskenteli kaksi työntekijää ja haastateltavat olivat huolissaan heidän työ-
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määrästään. Yksi haastateltavista toivoi, että työntekijöillä olisi enemmän ai-

kaa olla läsnä ja työntekijä voisi olla mukana ryhmän toiminnassa taustavai-

kuttajana.  

 

” - - Niin ku ja justiin se, että miten ollukki niin ku kaupungin puo-

lelta ja ODL:stä ja tota ja miten tässä nyt onkaan näitä ihmisiä ollu 

niin, ku kaupungin puolelta ei oo enää nyt ketään niin tuota kyllä  

vähän on niin, ku vähä että sitten kaatuu yksittäisen ihmisen har-

teille aika paljo, että kun nyt yks yks täyspäivänen vaan [sanoo 

työntekijän nimen] tuossa niin tuota.”  

  

”No ehkä sitä just, että vois sitä henkilökuntaa olla enemmä, että 

ku jotenki tuntuu, että [sanoo työntekijöiden nimet] että ne istuu 

vaan tuolla tietokonneella ja niillä on paveria millon missäki ja 

juoksevat tossa pää kolomantena jalakana, että ehkä enemmä 

sitä henkilökuntaa.”  

 

Osa haastateltavista oli jäänyt kaipaamaan toiminnasta pois jääneitä työnteki-

jöitä. Yksi haastateltava vertasi työntekijöiden kanssa syntynyttä suhdetta ys-

tävyyssuhteeseen.  

 

” - - Harmittaa aina, että kun nää on tämmösiä projektiluonteisia 

juttuja niin tuota voi jopa niin, ku tuntua, että ois jonkunlaista ystä-

vyyssuhdettakin kehittyny, et sit ne ihmiset vaan häviää jonnekkin, 

et tota siirtyy toisiin tehtäviin tai mihin tahansa. Se on aina mur-

heellista.”  

 

Työntekijöiden ohella hankkeessa työskenteli työharjoittelijoita. Osa haastatel-

tavista mainitsi puheessaan harjoittelijat ja heitä pidettiin hyvänä lisänä työnte-

kijöille.   
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6.2 Itu2-hankkeen toiminnan osaksi pääsemiseen ja toimintaan sitoutu-

miseen vaikuttaneet tekijät  

 

6.2.1 Haastateltavien kokemukset Rajakylän olohuoneella toimivissa 

ryhmissä ja avoimen olohuoneen toiminnassa 

Haastateltavat olivat olleet mukana Itu2-hankkeen toiminnassa muutamasta 

viikosta noin vuoteen. Puolella haastateltavista ei ollut viikolla Rajakylän olo-

huoneen toiminnan lisäksi muuta arkea rytmittävää toimintaa. Haastateltavat 

osallistuivat avoimen olohuoneen toimintaan ja/tai he osallistuivat olohuo-

neella kokoontuvien ryhmien toimintaan. Kaikki haastateltavat olivat osallistu-

neet Rajakylän olohuoneella ryhmätoimintaan. Osa haastateltavista osallistui 

useamman ryhmän toimintaan. Haastateltavat olivat yleensä mukana toimin-

nassa joka viikko.  

 

Osa haastateltavista auttoi työntekijöitä aina tarvittaessa olohuoneella ja apu 

saattoi olla esimerkiksi pienten remonttien tekemistä tai ovien avaamista. Osa 

haastateltavista oli osallistunut myös osallistuvan budjetoinnin kokeiluun ja 

roskahölkkään sekä hyvinvointipisteen suunnittelutilaisuuksiin. Osallistuvan 

budjetoinnin kautta saatiin rahaa Rajakylän ostoskeskuksen läheisyydessä 

olevan Röllimetsän kehittämiseen. Yksi haastateltavista kertoi aloittavansa 

kuukauden kestävän työharjoittelun Rajakylän olohuoneella. 

 

Kaikki haastateltavat kuvasivat ilmapiiriä hyväksi tullessaan tutustumaan toi-

mintaan, ja se rohkaisi tulemaan toimintaan uudelleen. Yksi haasteltavista ku-

vasi ilmapiiriä rennoksi ja toiminnassa ei ollut liikaa sääntöjä ja sellaisia sään-

töjä, joita ei voisi hyväksyä ja asenteita, jotka saisivat miettimään, että voiko 

toimintaan tulla omana itsenään. Hän oli kokenut toisen toiminnan piirissä, 

että sääntöjen lisääntyminen ja asenteiden tiukkeneminen saivat hänen kiin-

nostuksensa toimintaa kohtaan vähenemään ja miettimään, että voiko hän 

enää mennä toimintaan sellaisena kuin on.    

 

Haastateltavat saivat tietoa Rajakylän olohuoneella järjestettävästä toimin-

nasta Facebook sivujen kautta, jossa viikoittain julkaistiin olohuoneen viikkoai-

kataulu ja sama viikkoaikataulu oli nähtävissä myös esimerkiksi olohuoneen 

ilmoitustaululla ja taloyhtiön alakerrassa, lähikauppojen ilmoitustaululla sekä 
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Rajakylän asukastuvalla. Tietoa toiminnasta sai Rajakylän olohuoneella käy-

dessä ja osa haastateltavista kävi pistäytymässä olohuoneella, jos tarvitsi lisä-

tietoa toiminnasta. Yhden ryhmän osalta työntekijät olivat lähettäneet ryhmän 

jäsenille muistutusviestit puhelimitse ryhmän kokoontumisesta aina ennen ryh-

män kokoontumisaikaa.  

 

Suurin osa haastateltavista koki ryhmässä ja avoimella olohuoneella mukana 

olemisen positiivisena. Haastateltavat kokivat itsensä tasavertaisiksi muiden 

kanssa ja he kokivat yhteenkuuluvuutta. Vuorovaikutus ryhmän jäsenten kes-

ken toimi hyvin ja haastateltavat kokivat tulleensa hyväksytyksi ryhmässä 

omana itsenään. Haastateltavat kokivat saavansa olla aktiivisesti mukana ryh-

män toiminnassa.  

 

”Se on kyllähän se on semmonen kokemus, että kyllä se on niin, 

ku tasa-arvonen se ryhmä ollu, et ja siitä on, et kaikki on niin, ku 

hyväksytty semmosena, ku ne on tai ovat niin, ku persoonia ja 

tuota ja kyllähän se hyvältä tuntuu - - ” 

 

” - - Oon ihan varmaan tasavertane. Kyllä senki, jos ei niinkö oo 

tasavertane, niin kyllä sen sitte hoksaa, että ei se näin sitte men-

nykkää. Sillai, jos sen tuntee niin mää lähen ainaki pois. - - Se on 

ihan kivvaa porukkaa. - - ”   

 

”Kyllä se varmaa se yhteishenki on siitä, että se on tolopillaa, että 

ei oo semmosia ihimisiä, jotka ois niinkö hirviästi eri mieltä. - - ”  

 

”Kyllä mää kojen yhteenkuuluvuutta josaki määrin ja varmaa sitä 

tasavertasuuttaki. Kyllä mää nyt josakin määrin tietenki koen sitä.”  

 

”Niin tasavertane ku vaa voi olla. Mitenkää sellasta havaittu tai mi-

tenkää erityisesti negatiivisempaan tai jotenka muuhunkaan suun-

taan, että ois mitenkää.”  

 

” - - täällä on semmone tasavertane ilmapiiri ihan kaikkien kesken, 

että.”  
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” - - Siinä just se tasa-arvo näkyy, että voi tulla ihan minkälaisena, 

ku haluaa ja olla oma ihtesä ni kohtelu on aina sama, että.”  

 

Kahden haastateltavan kokemukset ryhmän toiminnassa poikkesivat muiden 

kokemuksista. Toinen haastateltavista osallistui vertaisohjaajan ohjaamaan 

ryhmätoimintaan ja toinen työntekijän ohjaamaan ryhmätoimintaan. Toinen 

haastateltavista kertoi ryhmässä mukana olemisen olleen aluksi mukavaa, 

mutta toiminnan jatkuessa ja ryhmän kokoonpanon muuttuessa positiiviset ko-

kemukset ryhmän toiminnassa olivat muuttuneet negatiivisiksi. 

 

” - - Aluksi oli tosi mukavaa mutta nyt minusta tuntuu, että mulla 

alkaa hermot mennee, että taijan vähä niin ku jättää sit sivum-

malle. Meillä oli alun perin siinä oli tosi hyvä porukka. Meillä oli 

tosi hyvä yhteishenki, mut sit siihen tuli pari semmosta ihmistä, 

joilla ei oikeen tuo yhteistyö toimi. Niin ni tota taijan vähentää sen. 

Voihan tänne tietenni tulla istuskelemaa mutta tota.”  

 

Haastateltava kertoi, että toiminnan alussa kaikki ryhmän jäsenet saivat olla 

mukana suunnittelemassa ja tekemässä, mutta ajan kuluessa ja ryhmän ko-

koonpanon muuttuessa aktiivinen toimijan rooli muuttui osalla ryhmän jäse-

nistä passiiviseen rooliin. Haastateltava koki aiemmin ryhmässä tulleensa hy-

väksytyksi ja arvostetuksi, mutta ryhmässä tapahtuneiden muutosten jälkeen 

hän ei enää kokenut olevansa hyväksytty ja arvostettu. Haastateltava koki ti-

lanteen turhauttavana ja ajatteli jäävänsä toiminnasta pois.  

      

”Sillo yhessä yhessä suunniteltiin ja yhessä tehtiin. - - Niin ni se oli 

ihan erilaista sillai, että niin ku kuunneltiin mitä toinen sannoopi ja 

ideoita heiteltiin ja semmosta ihan kunnon niin, ku ryhmätyötä, 

mutta ei ennää. Ei ennää se oo sitte.”  

 

Toisella haastateltavalla oli saman ryhmän toiminnasta saman suuntaisia ko-

kemuksia. Haastateltava koki, että ryhmän jäsenten välillä oli ristiriitoja, jotka 

vaikuttivat negatiivisesti ryhmän toimintaan ja osa ryhmän jäsenistä jäi toimin-

nassa ulkopuolisiksi.  
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” - - Toinen on toista mieltä ja toinen neuvoo toista, että miten se 

tehhää ja. Kaikkea tämmöstä häslinkiä moo siinä huomannu, että 

ei mee oikee sillai niin, ku sen pitäs mennä. ”  

 

” - - Siinä jää niinkö sitte ulukopuolelle. - - mutta ois teheny mieli 

itekki sitte osallistua siihe - - ”  

 

Toinen haastateltavista puhui kokemuksistaan myös eri ryhmässä. Haastatel-

tava koki, että ei saanut osallistua ryhmässä haluamallaan tavalla ja toivoi ryh-

män jäsenille enemmän vastuuta ryhmän toiminnassa.   

 

” - - Se [ohjaaja] vähä liikaa osallistuu siihe, että se vois siinä mie-

lesä vähä seurata sivusta ja antaa vaikka ohjeita, - - ” 

 

Kysyin haastateltavilta, että mitkä tekijät ovat helpottaneet pääsyä ryhmän jä-

seneksi. Haastateltavien kokemuksen mukaan helpottavia tekijöitä olivat ryh-

män toiminnalle määritellyt säännöt, jotka raamittivat ryhmän toimintaa. Oma 

toiminta, kuten muiden ryhmäläisten huomioiminen ja kuunteleminen, hyvät 

käytöstavat, ystävällisyys, rohkeus, avarakatseisuus, huumorin käyttäminen, 

omien elämänkokemusten jakaminen ryhmälaisten kanssa, ulospäin suuntau-

tuneisuus ja oma positiivinen asenne helpottivat pääsyä ryhmään.  

 

”No kyllähän ne säännöt, mitkä niin, ku alun perin on käyty niin, ku 

jotka tuota sillon ni sehän on tietenkin, että kaikki tietää, että mitkä 

on ne raamit tai toimintaympäristö mistä ja säännöt missä niin, ku 

toimitaan niin ja minkä puitteissa, että semmosethan ne. Itsekin 

huomaan, että se on semmonen tärkeä juttu, että ne käydään 

mahdollisimman niin, ku varhaisessa vaiheessa läpi, ettei kukaan 

pääse sitten sanomaan myöhemmin, että en mää oo tienny, että 

tällä lailla, pitääkö kaikkia arvostaa ja tuota ottaa huomioon.”  

 

” - - Mää oon niin sosiaalinen, että kyllä se ainakin helpottaa 

yleensä - - ja tuota aina pitäs kuitenkin miettiä ja ottaa ne kaikki 

ihmiset huomioon. Se ei välttämättä kaikki ymmärrä niin, ku sillä 

tavalla ja kaikilla on eri tavat sanoa asioista. Sillä tavalla, mut se 
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huumori on kuitenkin semmonen, joka on aika hyvin pehmittäny 

niitä juttuja, että ei oo niitä riitatilanteita - - ”  

 

”No varmaan seki tietenni auttaa, että määhä en nyt hirviän arka 

ihmine kuitenkaa oo, että tuota ja sitte semmone, että minä nyt 

puhutan ihmisiä ylleensäkki. - - Tottakai se vaikuttaa se oma 

asenne, että millä asenteella sinä meet siihen porukkaa. - - ”  

 

”Sillai, että on kohtelias, ystävällinen, kuuntelee mitä toinen puh-

huu, ettei katkase toisen puhetta. Yrittää kommunikoida sillai, että 

molemmat käsittää mitä toinen sannoo. Se kommunikointi, että 

kuuntelee toistaki eikä katkase sitte sitä puhetta. Että se on ihan 

kiva. Sillai se onnistuu.”  

 

”No tietenki se on se ulospäin suunta tai semmone, että tota roh-

kaus olla niin, ku joukosa ja tuota osallistua joukko dynamiikkaan 

siihen minkälaista se nyt sitte millonki on ni siihe, että tota. Kyllä 

se on se oma avvoin mieli niin, ku se ja sitte se oma avarakatsei-

suus, että katella avarasti näitä ihimisiä ja asioita, että ei passaa 

olla kovin tiukka linija missää. Sillon se niin, ku on se, että jos on 

kovin varrautunu ihimine ja tiukat asetelmat niin, ku ajatuksissa ni  

sillo se on huonompi tuota lähestyä muita ja tulla hyväksytyksi 

sillä lailla. - - ”  

 

”No kyllähä se on aina on itessää kiinni, että jos on aktiivine ja ot-

taa asiat esille ja puhuu ja kertoo mistä on kiinnostunu ja muuta ni 

kyllähä ne helpottaa just asioihin mitä ympärillä on, että miten ne 

etenee etiäppäi.”  

 

Tekijät ryhmän jäsenten toiminnassa, jotka haastateltavien kokemuksen mu-

kaan helpottivat heidän pääsyään ryhmän jäseneksi, olivat ryhmän muiden jä-

senten ottama kontakti ja mukaan pyytäminen sekä huomion antaminen käyt-

tämällä puhuteltaessa etunimeä. Ohjaajan antama huomio vaikutti myös posi-

tiivisesti ryhmään mukaan tulemisessa. Ryhmän jäsenten iällä oli myös merki-

tystä ja ryhmään oli helpompi tulla, jos ryhmäläiset olivat saman ikäisiä ryh-

mään tulijan kanssa.  
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”Kyllä ne sillo viime viikollaki niin ne sano, että tuu [sanoo etuni-

mensä] sinäki. Mää, että no määhän tuun. Että tämmöstä. Ne pu-

huttellee etunimeltä. Se tuntuu ihan kivalta. - - ”   

 

” - - mutta kai se on ryhmän jäsenten niinkö toi ryhmän jäsenten 

toiminta ehkä enemmän niinkö sillee, että on helppo olla siinä ryh-

mässä ja niin edelleen.”  

 

” - - että moni niinkö iha kiinnostunu niinkö sillee, että tulee puhu-

maa ja muuta ni. Iha hyvä juttua on niinkö, että. On positiivista 

niinkö se. Kaikki tulee tosiaanki jotenki toimee tai oo mitää sel-

lasta ylimäärästä.”  

 

”No kyllähän siinä muillaki osallistujilla on oma vaikutus, että just 

tämä nuorten ryhmä, ku ite on nuori ni on kivempi olla nuorten 

ryhmässä tekemässä ruokaa, ku vaikka jossaki toisessa ryh-

mässä, missä on sitte vanhempia ihmisiä, että. Mutta niittenki 

kanssa on kiva jutustella ja rupatella, että.”  

 

Kysyin haastateltavilta, että mitkä tekijät ovat vaikeuttaneet pääsyä ryhmän jä-

seneksi. Suurin osa haastateltavista ei ollut kokenut mitään, mikä olisi vaikeut-

tanut heidän pääsyään ryhmän jäseneksi. Yksi haasteltavista kertoi, että ryh-

mään mukaan pääsemistä vaikeutti se, että osa ryhmän jäsenistä esti muiden 

ryhmäläisten vaikuttamisen ryhmän toimintaan. Ryhmään mukaan pääsemistä 

vaikeutti osaltaan myös kotoa lähtemisen vaikeus.  

 

” - - nyt sitte tietenni tuo hajottaa ryhymää just tuo, että ei oteta 

kaikkia mukkaa eikä oteta kaikkia kuulevii korviisa.”  

 

” - - Oma laiskuus tietenki. Se, että pääsee sieltä sängystä ylös. 

Sehä vaikuttaa tietenki”.  

 

Suurin osa haastateltavista koki luottamuksen ryhmässä ja avoimella olohuo-

neella hyväksi. Haastateltavat kokivat, että heihin luotetaan ja he luottivat ryh-

män muihin jäseniin.  
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Yksi haastateltavista oli epävarma siitä, että luotetaanko häneen, mutta hän 

toi esiin ryhmän sääntöjen merkityksen ryhmän luottamuksen rakentamisessa.  

 

”En tiiä luotetaanko minnuu, mutta meillähä on se sääntöki siinä 

seinällä, että mitä täällä nii, ku puhutaa niin se jää sitte tänne. Että 

tuota niitä juttuja ei sitte levitellä ympäriisä ni.”  

 

Toinen haastateltavista puolestaan koki, että vaikka ryhmässä oli luottamusta 

niin ryhmässä ei voinut puhua muuta kuin yleisiä asioita. Tällä hetkellä ryh-

mässä ei ollut sellaista luottamusta, joka mahdollistaisi avoimemman kommu-

nikoinnin.  

 

Osalla haastateltavista oli kokemusta vertaisohjaajana toimimisesta Rajakylän 

olohuoneella. He olivat päässeet ideoimaan ja suunnittelemaan toimintaa yh-

dessä työntekijöiden kanssa ja saaneet mahdollisuuden toimia ryhmän ohjaa-

jana. Vastuun saaminen ja kokemus siitä, että luotetaan, vaikutti osaltaan po-

sitiivisesti myös muuhun elämään. Toisaalta, kun uutena aloittavaan ryhmään 

ei tulekaan osallistujia niin vertaisohjaaja voi kokea pettymyksen tunteita. Yksi 

haastateltavista kertoi, että olohuoneella pidetään ensimmäistä kertaa vertais-

ohjaajien kesken yhteinen palaveri. 

 

Kysyin haastateltavilta, että millaiseksi he kokivat omat mahdollisuutensa vai-

kuttaa ryhmän toimintaan. Haastateltavien kokemukset ryhmien välillä vaihteli-

vat ja kokemukseen vaikutti osaltaan myös se, että onko haastateltava toimi-

nut yhtenä ryhmän jäsenistä vai vertaisohjaajana. Vertaisohjaajana kokemus 

omasta mahdollisuudesta vaikuttaa ryhmän toimintaan oli voimakas, sillä 

omalla roolilla koettiin olevan suuri merkitys ryhmän toimintaan.     

 

Osa haastateltavista koki mahdollisuutensa vaikuttaa ryhmän toimintaan hy-

väksi. Haastateltavat kokivat, että he saivat tuoda omat mielipiteensä esiin 

ryhmän toiminnassa ja saivat olla mukana aktiivisena toimijana ryhmässä 

sekä heillä oli mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja päätöksente-

koon. Ryhmän arvioinnista heillä ei ollut kokemusta.  
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Kaksi haasteltavaa toi esiin omissa ryhmissään kokemansa vaikeudet, jolloin 

he eivät päässeet osallistumaan ja vaikuttamaan ryhmän toimintaan haluamal-

laan tavalla. Toinen heistä kuvasi mahdollisuuksiaan tuoda mielipiteitään esiin 

ryhmässä seuraavasti: 

 

Saakko sää niinkö tota omia mielipiteitä essiin tai? 

”En. Enkä ees välitä tuuakkaa niitä esille ennää. Mutta tietäähän 

sen, että jos se on semmoseksi menny se porukka, että ei niin, ku 

kuunnella tai ei ymmärretä niin ni tota eihä siinä huvita mittää ees 

sanuakkaa.”  

Miltä se tuntuu susta, ku se on menny? 

”Turhauttavalta. - - Just sillai, että niin ku, että eihän täss oo mit-

tää järkiä. - - Tulla vaan istuskelemaa ja mikä ryhymä se semmo-

nen on. Ei hyvänen aika. En tykkää yhtää. - - ”  

 

Toinen haastateltavista kertoi, että ryhmän toiminnassa hän pystyi ilmaise-

maan oman mielipiteensä, mutta ei ollut mukana ryhmän toiminnan suunnitte-

lussa ja päätöksenteossa. Tähän osaltaan vaikutti se, että ryhmä oli vasta 

aloittanut toimintansa sekä ohjaajan ottama rooli ryhmän toiminnassa. Haasta-

teltava kuvasi mahdollisuuksiaan vaikuttaan ryhmän toimintaan seuraavasti:    

 

Millaisena koet mahdollisuutesi vaikuttaa ryhmän toimin-

taan? 

”Tuota sehän tullee sitten. Se ryhymä on siinä ja pyörii ni. Tullee 

sitte. Mää sanon sitte, jos mää jotakin hoksaan semmosta, mikä 

on niinkö oikee.”  

Eli saat omat mielipitteet? 

”Saan oman mielipittee sanua. Mää oon aika hyvä sanomaa, että 

mää kyllä sen sanosi.”   

Ookko sää saanu olla mukana niinkö tossa suunnittelussa? 

Tekemässä päätöksiä? 

”En oo ollu siinä, että siinä on ollu sitte iha eri henkilöt, että tuo 

[sanoo ohjaajan nimen] kai se on siinä ollu niinkö enimmäksee se 

pääsuunnittelija.”  

Mutta haluaisitko ite? 

”Joo haluaisin. Iha ois kiva. - - ”  
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Kysyin haastateltavilta, että mitä asioita he pitävät toiminnassa tärkeinä. 

Haastateltavat pitivät toiminnassa tärkeinä monenlaisia asioita. Haastateltavat 

pitivät tärkeänä Rajakylän olohuoneen sijaintia ja sitä, että paikalla oli työnteki-

jöitä, joiden kanssa voi käydä läpi omassa elämässä olevia vaikeitakin asioita 

ja saada niihin apua. Toiminta tarjosi konkreettisen mahdollisuuden vaikuttaa 

omaa itseään ja ympäristöään koskeviin asioihin ja toiminnan kautta oli mah-

dollista tutustua ihmisiin, joiden kanssa ei omassa arjessaan muuten olisi te-

kemissä. Toiminnassa mukana olevia ihmisiä kohdeltiin tasa-arvoisesti ja kun-

nioittavasti. Tärkeänä pidettiin kommunikointia sekä toiminnassa koettiin ole-

van luottamusta ja yhteishenkeä. Toiminnan vapaaehtoisuus koettiin tärkeänä.  

 

”No kyllähän se semmonen osallisuuden kokeminen, kun ihminen 

pääsee tai ainakin luulee pääsevänsä päättämään omista asiois-

taan ja omasta ympäristöstään, omasta elämästään niin tota sillon 

niin, kun kiinnostuksen tasokin nousee, että tota ja hyvinvointi. Se 

lisää niin, ku hyvinvointia, että tota, että jos ihminen kokee, että 

hänestä ollaan kiinnostuneita ja hän pääsee itse osallistumaan sii-

hen niin, ku ja sitten sillä on jotain merkitystä, et se ei oo niin, ku 

ihan pelkkää niin, ku puhetta niin sillon se kyllä on hyvä. - - Kyllä 

semmonen kiinnostus niin se saa kiinnostumaan myös itsestä.”  

 

” - - Kun on saanut kokea olevansa osa niin, ku tän alueen niin, ku 

vähän semmosta kehittämistä tai että on niin, ku saanu edes, et 

joku on ollu kiinnostunut sun mielipiteistä. Ihan sama, että toteu-

tuuko niistä mikään [nauraa], mutta tota, mutta se tunne jo niin, ku 

tuntuu hyvältä niin sillon se ja sitte se toinen juttu on, et se oon 

törmänny/tutustunu semmosiin ihmisiin, joihin ei varmasti tulis tör-

määmään niin, ku muulloin tai muualla. Se on hyvä juttu.” 

 

”No just tuo, että tietää, että täällä on aina joku ja tänne voi tulla. 

Se on totta kai tärkijää ja jos on joku robleema nii voi kysyä noilta 

viisaammilta sitte.”  

 

” - - että mihinkää ei niin, ku pakko oo osallistua. - - Pakko ei oo 

mihinkää, että se on vapaaehtosta.”  
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”Kyllä kai se varmaa on se luottamus mikä siinä on ja se yhteis-

henki, että se on niinkö sillai ja se kommunikointi, että se menis 

sillai jouhevasti. Nii se kai se on se tärkein mitä mää ainaki näin 

yhtäkkiä hoksaa.” 

 

”Varmaan sitä, että niinkö ylipäätänsä tällästä järjestetään tällästä 

toimintaa ja että niinkö alueella niinkö. Kaikellaista ja sitä ylipää-

tänsä apua ja saa hoidettua asioita, että on niinkö vaa, että tullee. 

- - ”  

 

”Just se toisen ihmine arvostamine ja kunnioittamine ja rehellisyys 

ja avoimuus asioista ja. Ne on tärkeitä arvoja tähän toimintaa, 

että.”  

 

Tärkeää oli myös toiminnan pysyvyys, joka mahdollisti sen, että toimintaan voi 

halutessaan tulla aina uudelleen. Toiminnassa mukana oleminen tarjosi posi-

tiivista vastapainoa kotona olemiseen ja tuki osaltaan arjessa jaksamista.  

 

6.2.2 Haastateltavien kokemat arvot omassa elämässä ja Itu2-hankkeen 

toiminnassa 

Kysyin haastateltavilta mitä arvot heille merkitsevät. Haastateltavat kokivat ar-

vot tärkeiksi ja niiden koettiin olevan tukena omassa, päivittäisessä elämässä.  

 

Kysyin haastateltavilta millaiset heidän omat arvonsa ovat. Haastateltavien 

omat arvot liittyivät ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Haastateltavien vas-

tausten mukaisesti he arvostivat sitä, että kaikkia ihmisiä kohdellaan yhden-

vertaisesti ja kunnioittavasti ilman ennakkoasenteita.  

 

” - - Se tasa-arvo on ja se, että kohtelee kaikkia niin, kun itseään 

tahtoisi kohdeltavan, et se varmaan semmonen ja sit se tosiaan, 

et se et kaikki on tasa-arvosia, et ei voi arvottaa ihmisiä minkään 

niin, ku ulkoisten ulkoisten niin, ku asioitten perusteella. Ne on  

varmasti semmoset tärkeemmät ja se se, että tota ei tee niin, ku 

tiedostaen mitään pahaa - - ”   
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”No ei olla semmosia, että ei käyttäyytä sillai iha asiattomasti. - - ”  

 

” - - Mu mielestä se on ainaki tärkiä sillai, että ei niin, ku oteta mit-

tää ennakkoasennetta jotaki ihimisiä kohtaa. - - ”  

 

” - - arvostan niinkö muita ihimisiä - - ”  

 

” - - rehellisyys ja ihmislähheisyys on tuota niin ne oikiastaan. - - ”   

 

” - - omantunnon tai se, että käyttäydytään niinkö toiselle muka-

vasti, ku neki käyttäytyy mukavasti. - - ”  

 

”No kunnioitus, rehellisyys, no avoimuus. - - Toisten ihmisten kun-

nioittaminen ja hyväksyminen, että.”  

 

Kysyin haastateltavilta, että millaisena Itu2-hankkeen toiminta näyttäytyy ver-

rattaessa sitä heidän arvoihinsa. Kaikki haastateltavat kokivat Itu2-hankkeen 

toiminnan olevan omien arvojensa mukaista. Haastateltavat kokivat, että toi-

minnassa korostuu ihmisten auttaminen, tasa-arvoinen kohtelu, rehellisyys, 

avoimuus ja luottamus.  

 

”Kyllähän se alleviivaa niitä arvoja ihan hyvälläkin tavalla, että 

tuota. Mun mielestä heikommista pitää tavallaan niin, ku hyvin-

vointiyhteiskunta ja tai oltiin ainakin 80-luvulla niin tota niin niin et 

silloin, jos itsellä on niin, ku virtaa auttaa muita niin sillon sitä pitää 

auttaa, et siitä saa myös itsellekkin niin, ku semmosta hyvää 

mieltä ja positiivista positiivista niin, ku energiaa, että tota, että 

että hyvä kuitenki niin, ku mitä enemmän hyvää tekee niin se lisää 

sitä maailmassa sitä yhtä. - - ”  

 

” - - että täällähän kuitenni kaikki otetaan vastaan, että on se sitte 

minkälainen tahansa ihiminen.”  

 

”Ehkä se on sitä, että niin tota tähän toimintaan voi sillä lailla luot-

taa. - - ”  
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” - - Minä nään sen semmosena ja ite ajattelen, että niin tota esi-

merkiksi tuohan nyt on tärkiä varmaan tuo nuorten syrjäytymisen 

estäminen. Mitä minä tästä sivusta seuraan tavallaan niin mikä  

täällä toiminnassa on niin, se on varmasti yks semmone tärkiä ja 

hyvä.”  

  

” - - Ite arvostaa ni täällä, ku käy ni hyvät arvot niinkö sillee, että 

on niinkö sillee, että pyritään auttamaan ynnä muuta ja tuollasta, 

että. - - ”  

 

” - - Siis juuri tuo, että on aika pitkälti on juuri sitä avoimuutta just 

täällä. Rehellisyyttä, kunnioitusta ja luottamusta, että juuri se, että 

täällä luottamuksella voi sanoa sanoa asioita ja täällä on on ihmi-

set rehellisiä ja.” 

 

6.3 Haastateltavien kokemukset toimintaan osallistumisen vaikutuk-

sista elämäänsä 

Haastateltavat kokivat Itu2-hankkeen toimintaan osallistumisen tuoneen mo-

nenlaisia vaikutuksia heidän elämäänsä. Haastateltavat kokivat toiminnan tuo-

neen arkeen päivärytmiä ja uusia ihmissuhteita ja sillä koettiin olevan positii-

vista vaikutusta hyvinvointiin. Osa haastateltavista koki toiminnan muuttaneen 

itseään positiivisempaan suuntaan ja tulevaisuus näyttäytyi aiempaa valoi-

sampana.  

 

Kysyin haastateltavilta, että miten toimintaan osallistuminen oli vaikuttanut hei-

dän arkeensa. Haastateltavat kertoivat, että toimintaan osallistuminen oli 

muuttanut positiivisesti omaa arkea. Haastateltavat olivat saaneet toiminnan 

kautta mielekkään vaihtoehdon kotona olemiselle, ja toimintaan osallistuminen 

toi arkeen päivärytmiä, joka suurimmalta osalta haastateltavista puuttui.  

 

Kaikki haastateltavat kokivat toiminnan vaikuttaneen positiivisesti heidän hy-

vinvointiinsa. Toimintaan osallistuminen oli vaikuttanut positiivisesti haastatel-

tavien mielialaan ja yksi haastateltavista koki toiminnan vaikuttaneen positiivi-

sesti myös itsetuntoon.  
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Yhden haastateltavan kanssa kävin seuraavanlaisen keskustelun koskien toi-

mintaan osallistumisen vaikutusta hänen hyvinvointiinsa:  

 

Miten toimintaan osallistuminen on vaikuttanut hyvinvoin-

tiisi? Esimerkiksi just itsetunto, mieliala, jaksaminen? 

”On kai se sillee, että täällä on iha kiva olla ja niinkö mulle riittää 

tää sitte, että mitä mää niinkö iha henkilökohtasen hyvinvointi mun 

elämän kohdalla ni… Oon huomannu, että täällä mulla on hyvä 

olla ja se riittää mulle nii, että kai se hyvinvointi täällä pysyy pa-

rempana nii. - - ”  

Millä tavalla sää näät, että se vaikuttaa sun hyvinvointiin? 

”Ihan sen kautta, että on jotain järkeäki välillä niinkö. Kai se on 

sitte se päivärytmi tai jotai, että ei oo nii apaattista oloa, että niinkö 

keksii jotai muutaki, ku vaa tota noin tyhjän toimittamisen tai muun 

vastaavan ni. - - ”  

Mitä tarkoittaa tyhjän toimittaminen? 

”Sitä, että ei tee oikee mittään järkevää tai positiivista elämänsä 

kannalta nii ohan tää nyt parempi.”  

 

Toimintaan osallistuminen antoi haastateltavalle mielekkään ja aktivoivan 

vaihtoehdon aiemman passiivisemman toiminnan tilalle ja muutos vaikutti 

haastateltavan hyvinvointiin positiivisesti vähentämällä apaattista oloa.   

 

Osa haastateltavista kertoi toimintaan osallistumisen vaikuttaneen positiivi-

sesti heidän ihmissuhteisiinsa. Toiminnassa tutustui uusiin ihmisiin ja haasta-

teltavat olivat luoneet uusia kaveri ja ystävyyssuhteita. Yksi haastateltavista 

puolestaan koki, että toiminta ei ollut tuonut näkyvää vaikutusta hänen ihmis-

suhteisiinsa. 

 

Yhden haastateltavan kanssa käytiin seuraavanlainen keskustelu siitä, miten 

toimintaan osallistuminen oli vaikuttanut hänen ihmissuhteisiinsa ja luottamuk-

seen muita ihmisiä kohtaan:  

 

Miten toimintaan osallistuminen on vaikuttanut ihmissuhtei-

siisi? Onko niinkö just muihin luottaminen, uudet ystävät? 
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” - - Kyllä nyt täällä niinkö aika samalaisena pysyny, mutta kyllä-

hän aina täällä käyny ni ohan se nyt vähä erilaista, ku niinkö 

vaikka muute, että kyllähän täällä nyt helpompi niinkö toimia ja 

luottaa.”  

Nii luottaa muihi ihmisii?  

”Nii helpompi on täällä.”  

Ootko kokenu, että on helpompi toimia muitte ihmisten 

kanssa? 

”Joo. Kyllä.”  

Osaatko sanoa, että miksi se on helpompaa? 

”Nii. On vähä poikkeava pa omasta elämästä näi. Sekasi oma 

elämä ni tuota noi siinä on vähä kaikkea, että mulla on aika vai-

keeta luottaa porukkaa tai muuta, mutta täällä se, että niinkö oon 

sanonu, että kokee olevan tervetulleeksi ja sitä kaikkee, että tota 

nii.”  

 

Haastateltava oli saanut toiminnan kautta positiivisia kokemuksia toimimisesta 

ryhmässä muiden ryhmän jäsenten kanssa ja samalla luottamus muita ihmisiä 

kohtaan oli vahvistunut.  

 

Erään haastateltavan kanssa käytiin seuraavanlainen keskustelu siitä, miten 

toimintaan osallistuminen oli vaikuttanut hänen aiempiin ennakkoluuloihinsa 

EU:ta ja Itu2-hanketta kohtaan: 

 

”Kyllä se on [toimintaan osallistuminen] niin, kun nostanut luotta-

musta niin, ku tämmösiä niin, ku samankaltasia niin, ku projekteja 

kohtaan ja ehkä muutenkin vähän niin, ku tämmösiä instansseja 

niin, ku kaupunkia ja EUta ja muuta, että että ja saanu niinku, jos 

tarkotus on ollu saada osalliseksi niin, ku ja osallistumaan niin 

kyllä se ainakin mun kohdalla on niin, ku tehny sitä enemmän, ku 

mää oisin ehkä ite saanu niin, ku aikaseksi - - ”  

Ku sää sanoit, että se on nostanu sun luottamusta tämmösiä 

projekteja ja muuta kohtaan niin millä tavalla? 

”No se, että kun oli vähän skeptinen tai spektiseks menny tää niin, 

ku esimerkiksi sosionomien ja sosiaalityöntekijöiden, että kun 

minkä tyyppiseksi he muotoutuvat oman uransa aikana niin tuota 
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se on niin, ku osottanu vääräksi nää niin, ku et ei se ei se ole to-

dellakaan niin musta valkosta niin, ku että et hirvittävän hyvät ih-

miset tässä on ollu mukana.”  

 

Haastateltavan aiemmat ennakkoluulot vähentyivät toiminnan kautta saatujen 

positiivisten kokemusten kautta. Positiiviset kokemukset Itu2-hankkeen työnte-

kijöiden toiminnasta lisäsivät haastateltavan kokemaa luottamusta niin paikalli-

sia kuin kansainvälisiä toimijoita kohtaan.  

 

Suurin osa haastateltavista koki, että toimintaan osallistuminen ei ollut vaikut-

tanut heidän taitoihinsa mitenkään. Kaksi haastateltavista puolestaan koki, 

että toimintaan osallistuminen oli vaikuttanut positiivisesti vuorovaikutustaitoi-

hin ja ruoanlaittotaitoihin. Toinen näistä haastateltavista kertoi myös johtamis-

taitojensa vahvistuneen ryhmässä toimiessa. 

 

Kysyin haastateltavilta, että miten toiminta oli muuttanut heitä. Kysymys jakoi 

haastateltavat kahtia. Puolet haastateltavista kokivat, että toiminta ei ollut 

muuttanut heitä millään tavalla ja loput haastateltavista kokivat toiminnan  

muuttaneen heitä. Yksi haastateltavista kertoi toiminnassa mukana olemisen 

muuttaneen ajatusmaailmaansa avartamalla sitä aiemmasta. Ryhmässä toimi-

minen monenlaisten ihmisten kanssa oli haastanut haastateltavan menemään 

oman ”mukavuusalueensa” ulkopuolelle ja samalla tarkastelemaan omaa aja-

tusmaailmaansa ja käsityksiään uudella tavalla. Hän koki, että ei enää ajatellut 

niin mustavalkoisesti kuin ennen ja vihaisuus, jonka aiemmat negatiiviset elä-

mänkokemukset olivat aiheuttaneet, oli toiminnassa mukana olemisen myötä 

vähentynyt. Luottamus omiin kykyihin oli kasvanut ja vuorovaikutus muiden ih-

misten kanssa oli edistänyt ihmissuhdetaitojen kehittymistä. Toinen haastatel-

tavista kertoi lähipiirissä olevien ihmisten huomanneen toiminnassa mukana 

olemisen tuoneen positiivista vaikutusta haastateltavan elämään entiseen ver-

rattuna.  

 

”Kyllä se varmasti niin, kun en oo enää niin vihanen sanotaan 

näin ja niin mustavalkonen ja mitä oon ollu aikasemmin, että tota 

ja tosiaan näitä niin, ku et sillä tavalla on positiivisempaan suun-

taan, että että.”  

 



84 

” - - oon ollu paljon semmosten ihmisten kans, joiden kans en var-

masti olis ollu tekemissisä niin, ku ilman tätä ympäristöä tai näitä 

ihmisiä ja tätä toimintaa ja tuota. Se avaa silmiä, et kyllähän ih-

misten täytyy tavallaan, no se on huono sana tai ilmaisu, että 

mennä pois omalta niin, ku ”turvallisuusalueelta” [naurahtaa] tai 

semmoselta vähä niin, ku ”epämukavuusalueelle”, mut se on ihan 

hyvin sanottu, että tota just se, että koetella niitä omia omia niin, 

ku asenteita - - niin kyllä se venyttää sitä ja sillon se ymmärrys 

kasvaa niin, ku ihmisistä ja maailmasta ja.”  

     

”No sillai mää en nää ite muutosta, mutta ehkä ku kaverit sanoo 

sillee, että iha hyvä, että mää jaksan käyä niinkö täällä siksi, että 

niinkö kai jotain muutota siihen, että viittii ees jotain tehä elämäl-

läsä.”  

 

Yhden haastateltavan kanssa käytiin seuraavanlainen keskustelu siitä, miten 

toiminta oli muuttanut häntä: 

 

Miten toiminta on muuttanut sinua? Esimerkiksi vahvuudet, 

haasteet, luottamus omiin kykyihin? 

”Ehkä se nyt luottamus ommii kykkyihi pikkusen on noussu. Hyvin 

vähä kylläki, mutta tuota taas se kaks ja puoli prosenttia, mutta ei 

muuta oikiastaa.”  

Ja mikä on saanu sen aikaa, että on noussu? 

”Kyllähä sitä varmaa tuota jotenki niin, ku vertailee ja jos auttaa 

toista ihimistä ja pystyy auttaa niin sitten tuota huomaa, että ehkä 

mä ossaan tehä jonku asian keskimäärästä paremmin taikka mi-

ten sanotaan, että paremmin, kun joku toinen. Ei siinä oo se kes-

kimääräsyys ei oo hyvä sana, mutta semmone, että joku, joka ei 

oo kiinnostunu sammoista asioista niin se ei voi tietää sitte niitä 

juttuja.”  

Niin ku muiden auttaminen? 

” - - joo, kyllä tai muitten neuvominen taikka tuota jotaki täm-

möstä.”  

Eli sitä kautta sää saat sitte itelle? 

”Joo. - - ”  
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Haastateltava kertoi luottamuksen omiin kykyihin kasvaneen auttamalla ja 

neuvomalla muita tekemään asioita, joista itsellä oli enemmän tietoa ja koke-

musta kuin autettavalla. Auttamisen ja onnistumisen kautta haastateltavan 

luottamus omiin kykyihin kasvoi.  

 

Kysyin haastateltavilta, miten he suhtautuivat nyt toiminnassa mukana olemi-

sen jälkeen tulevaisuuteen. Puolet haastateltavista kokivat, että heidän suh-

tautumisensa tulevaisuuteen ei ollut muuttunut juurikaan siitä, miten he suh-

tautuivat tulevaisuuteen ennen toimintaan mukaan tuloa. Loput haastatelta-

vista kokivat, että toiminnassa mukana oleminen oli muuttanut suhtautumista 

tulevaisuuteen positiivisempaan suuntaan.  

 

Yhden haastateltavan kanssa käytiin seuraavanlainen keskustelu koskien hä-

nen suhtautumistaan tulevaisuuteen:  

 

Miten tää toiminta on nyt sillai, ku sää oot tässä toiminassa 

ollu niin miten tähän toimintaan mukaan tulon jälkeen nää 

suhtaudut nyt tulevaisuuteen? 

”No kyllähän se on niin, ku valassu tavallaan tulevaisuutta, ku 

koko ajan niin, ku ihmiset kuitenki kenen kanssa oot tekemisissä 

tässäki toiminnassa niin tuota sanoo - - että kyllä susta vielä jo-

honkin on niin tuota se jotenki alakaa niin, ku uppoutuu, että kaipa 

musta sitten vissii onki tai jotain, että jos ei nyt kovin kuuta tai-

vaalta niin, ku kurkottele.”  

Eli sua on rohkastu? 

”On rohkastu on on ja tuota. Mää oon niin, ku saanu tai oon tullu 

vähän niin, ku vakuuttuneemmaksi, että semmoset tiedot ja taidot 

mitä on ite pitäny niin, ku jotenki negatiivisena asiana vois niin ois 

niin, ku olla jollekki hyödyksi ja ja tota niin, ku et kääntää ne niin, 

ku positiiviseen - - ”  

 

Haastateltava koki toiminnassa mukana olemisen tuoneen valoa tulevaisuu-

teen. Hän kertoi saaneensa toiminnassa mukana olleilta ihmisiltä rohkaisevaa 

palautetta, joka nosti hänen itseluottamustaan ja uskoaan siihen, että omat 
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tiedot ja taidot, joita hän oli pitänyt negatiivisina, voitaisiin hyödyntää muiden 

ihmisten hyväksi.  

 

Toinen haastateltavista kertoi moniammatillisen henkilökunnan auttaneen 

häntä viemään omassa elämässään kesken jääneitä asioita eteenpäin. Hän 

koki, että asioiden eteenpäin meneminen lisäsi toivoa paremmasta. Myös kol-

mas haastateltavista oli kokenut saaneensa työntekijöiltä kaipaamaansa apua 

elämässään olleisiin haasteisiin. Avun saaminen ja tieto siitä, että apua on tar-

vittaessa saatavilla, vahvisti haastateltavan uskoa tulevaan. 

 

Kaikki haastateltavat kokivat toiminnan vaikuttaneen positiivisesti Rajakylään. 

Haastateltavat kertoivat toiminnan vaikuttaneen monella eri tavalla lähialueella 

asuvien ihmisten elämään. Haastateltavat kertoivat toiminnan tuoneen uusia 

toimintamahdollisuuksia lähialueella asuvien ihmisten ulottuville ja osaltaan 

vähentäneen yksinäisyyttä tarjoamalla paikan tavata muita ihmisiä. Toiminnan 

kautta eri puolilla Rajakylää asuvilla ihmisillä on ollut mahdollisuus tutustua 

toisiinsa ja keskustelemalla avartaa omaa ajatusmaailmaansa. Itu2-hankkeen 

toiminnan kautta kaikki halukkaat ovat päässeet vaikuttamaan Rajakylän alu-

eella sijaitsevan Röllimetsän kehittämiseen.  

 

”Kyllä se on tota parantanu tätä aluetta ja ihmisten osallistumista 

niiden osalta, joiden osalta on, mutta tuota eihän kaikkia saa toi-

mintaan mukaan koskaan, että sehän on ihan utopiaa semmonen, 

että tuota. - - ”  

 

”Kyllähän tää on niin, ku yhdistäny paljon - - niin ni semmoset ih-

miset, jotka ei ollu aikasemmin missään tekemisissä toistensa 

kanssa niin pysähtyvät keskustelemaan toistensa kanssa kadulla. 

Niin kyllähän se on se on jo sitä hyvinvointia, koska se laajentaa  

niin, ku sitä maailmaa niin, ku ja ihmisten pään sisästä maailmaa 

niin, ku ja tota ja näin ja. - - ” 

 

”No on se varmaan tuota noin nii ehkä enemmä sitä yhteistyötä ja 

tämmösiä mitä nyt on tuotaki Röllimetän suunnitelmia ja näitä ollu, 

että niihihä on osallistunu paljo ihimisiä, että varmaa ainaki siihe 
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vaikuttanu, että ihmiset on enemmä nii, ku kimpassa suunnittele-

massa. Mutta sais niitä kyllä enemmän näkyä täälläki olohuo-

neella niitä ihimisiä.”  

 

”Kyllä mun mielestä se on vaikuttanu Rajakyllään ni positiivisesti. - 

- ”  

 

”No onha se pieni askel etteen päin, myönteiseen suuntaa. Jos 

tuo iha konkreettista niin tuo Röllimettä ja tuommone niin onha se 

nyt jotaki liikahusta tapahtunu. - - ”  

 

” - - En oo ennen tän alkamista täällä asunu, mutta ehkä se on 

niinkö varmaa sillee vaikuttanu, että on lähialueiden asukkaalla 

niinkö enemmän niikö tuollasta sisältöä ja muuta, että ja tällasta, 

että on joku paikka justiin missä käyä hoitaa asioita tai tekemässä 

jotain. On porukkaa ja muuta ni.”  

 

”Just se, että aika paljo ihmisillä just sitä yksinäisyyttä, että on 

paikka mihin tulla ja jutella ihmisten kanssa ja on sisältöä elämään  

ja muuta, että. Jos ei satu niitä töitä tai opiskelua olemaan ni ei 

jäis pelkästään sinne kotia ja ois pelkästään siellä, että.” 

 

6.4 Haastateltavien kehittämisehdotukset toiminnan osalta  

Haastateltavat antoivat kehittämisehdotuksia Rajakylän olohuoneen toimin-

nasta tiedottamiseen. Kehitettävää koettiin olevan sekä ulkoisessa tiedottami-

sessa että ryhmien sisäisessä tiedottamisessa. Kehittämisehdotuksia annettiin 

myös olohuoneen toiminnan osalta sekä ehdotettiin uutta ryhmätoimintaa ja 

nykyisen ryhmätoiminnan kehittämistä.   

 

Suurin osa haastateltavista oli sitä mieltä, että toiminnan tiedottamisessa oli 

kehitettävää ja he ehdottivat WhatsAppin käyttämistä ryhmien toiminnassa, 

olohuoneen viikkoaikataulun jakamista laajemmin Rajakylän alueella esimer-

kiksi kerrostaloyhtiöihin, radiomainontaa, tiedotustilaisuuden järjestämistä esi-

merkiksi Honkapirtillä ja viikkoaikataulun kiinnittämistä laajemmin Rajakylän 
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alueella toimivien palveluiden tarjoajien ilmoitustauluille. Lisäksi ehdotettiin ra-

diohaastattelun tekemistä Rajakylän olohuoneelta Radio Pookiin. Haastatelta-

villa oli tiedottamisen kehittämisessä tausta-ajatuksena toiminnan osallistuja-

määrän lisääminen. 

 

Kaksi haastateltavista oli sitä mieltä, että toiminnan tiedottamisessa ei ollut ke-

hitettävää. Toinen heistä kuitenkin ehdotti, että tieto toiminnasta tavoittaisi ih-

miset järjestämällä Rajakylän alueella erilaisia ulkoilmatapahtumia. Kesällä 

voisi olla makkaranpaistoa ja mehutarjoilua ja talviaikaan voisi olla luistelun 

ympärille järjestettyä toimintaa. Hänen mielestään vain mielikuvitus oli rajana.  

 

Kysyin haastateltavilta, että onko heidän mielestään ryhmän tiedottamisessa 

kehitettävää. Osa haastateltavista koki, että tiedottamisessa ei ollut kehitettä-

vää ja he saivat tarvitsemansa tiedon käytössä olevia kanavia pitkin. Kaksi 

haastateltavaa ehdotti WhatsAppin käyttöön ottamista ryhmien toiminnassa. 

Toinen haastateltavista ajatteli, että WhatsApp ryhmä toisi lisäarvoa jatka-

malla ryhmän jäsenten välistä vuorovaikutusta olohuoneella toimivan ryhmän 

ulkopuolella.  

 

” - - kyllä mun mielestä paras on se WhatsApp. Se, koska tota pe-

riaatteessa on ilmasta viestintää ja tota missä on nettiyhteys niin 

on ja missä puhelin on ja kyllä nykyään puhelimet on jo jokaisella 

joka paikassa mukana.”  

 

” - - että tekee tämmösen WhatsApp ryhmän, mikä varmasti tuota 

lähentää kaikkien välejä, et siellä on sitte helpompi keskustella ja 

jutella ja jakaa vaikka vapaa-aikanakki valokuvia, - - ” 

 

Puolet haastateltavista antoi toiminnan osalta kehittämisehdotuksia. Yksi 

haastateltava ehdotti työntekijöiden määrän lisäämistä, sillä hänen mielestään 

työntekijöitä oli vähän ja he vaikuttivat kiireisiltä. Toinen haastateltava ehdotti, 

että Rajakylän olohuoneella voisi järjestää myös iltatoimintaa. Kolmas haasta-

teltava antoi kehittämisehdotuksia oman ryhmänsä osalta. Puolet haastatelta-

vista kokivat, että nykyiseen toimintaan ei ollut tarvetta tehdä muutoksia. Yksi 

heistä kuitenkin sanoi, että ennen kuin toimintaa voisi kehittää niin ensin pitäisi 
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keskustella Itu2-hankkeen työntekijöiden kanssa ja tietää mihin yleensäkin 

olisi mahdollisuus vaikuttaa.   

 

Suurimmalla osalla haastateltavista oli ideoita uudesta ryhmätoiminnasta tai 

nykyisen ryhmätoiminnan kehittämisestä. Kahdella haastateltavista ei ollut 

ideoita eikä tarvetta uuden ryhmätoiminnan kehittämiseksi. Kolmella haasta-

teltavalla oli ideoita uuden ryhmätoiminnan kehittämisestä. Yksi haastatelta-

vista toi esiin toiveensa työskennellä syrjäytymisvaarassa olevien nuorten 

kanssa. Hän haluaisi saada nuoret kiinni mahdollisimman aikaisessa vai-

heessa ja saada heidät kiinnostumaan omasta itsestään ja hyvinvoinnistaan, 

jotta toipuminen olisi nopeampaa. Hän pohti millaista toiminta voisi olla eikä 

ollut vielä ottanut asiaa puheeksi Itu2-hankkeen työntekijöiden kanssa, koska 

koki, että hänellä pitäisi olla valmiimpi idea ennen kuin voi keskustalla asiasta.  

 

Toinen haastateltavista oli kiinnostunut luonnon yrteistä ja ehdotti, että voitai-

siin perustaa asiasta kiinnostuneille ryhmä, johon alan asiantuntija voisi tulla 

kertomaan luonnon yrteistä ja ryhmäläiset voisivat käydä hakemassa luon-

nosta yrttejä. Yhtä haastateltavaa kiinnosti nahkatyökurssin järjestäminen, 

sillä hänellä oli itsellään oman harrastaneisuuden kautta tietämystä työtavoista 

ja työkaluista ja hän voisi ohjata alkeita. Häntä kiinnostivat myös tietokoneet ja 

hän voisi neuvoa tietokoneasioissa, jotka koskivat tietotekniikkayhteyttä ja hä-

nellä oli aiempaa kokemusta Linuxista ja sen asentamisesta.  

 

Kaksi haastateltavaa haluaisi kehittää nykyistä ryhmätoimintaa. Toinen heistä 

haluaisi laajentaa oman ryhmänsä toimintaa pois olohuoneelta ja yhdessä ryh-

män muiden jäsenten kanssa ideoida uusia mahdollisuuksia. Toinen haasta-

teltavista ehdotti, että hänen ryhmänsä toimintaa voisi kehittää paremmaksi, 

jos kommunikointi ryhmän jäsenten välillä lisääntyisi ja yhdessä ryhmän jäsen-

ten kanssa voitaisiin ryhmäkerran aluksi sopia jokaisen tehtävät ja näin jokai-

nen ryhmän jäsen saisi vaikuttaa ryhmän toimintaan.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

7.1 Tulokset ja pohdinta  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Itu2-hankkeen toiminnassa mu-

kana olevien rajakyläläisten osallisuuden kokemuksia sekä miten tyytyväisiä 

he ovat toimintaan ja sitä, miten toimintaa voidaan kehittää innostamisen 

avulla vastaamaan entistä paremmin heidän tarpeitaan. Tarkoituksena oli tuot-

taa tietoa, jonka avulla Itu2-hankeen toimintaa voidaan kehittää.  

 

Haastateltavien omakohtaisia kokemuksia tutkittiin laadullisesti hyödyntämällä 

puolistrukturoitua teemahaastattelua. Tutkimusta varten toteutettiin kuusi 

haastattelua ja haastateltavat olivat iältään 19–63-vuotiaita. Haastatellut hen-

kilöt kuuluivat hankeen kohderyhmään ja he osallistuivat aktiivisesti Rajakylän 

olohuoneen toimintaan. Haastatelluista henkilöistä kaksi asui haastatteluhet-

kellä muualla kuin Rajakylässä.  

 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan esittää, että Itu2-hankeen toiminnan 

kautta on hankkeen tavoitteiden mukaisesti pystytty edistämään alueen asuk-

kaiden hyvinvointia ja osallisuutta (Työ- ja elinkeinoministeriö s.a.).  

 

Tutkimuksen tulokset ja pohdinta on jaoteltu tutkimuskysymysten mukaisesti. 

Puusan ja Juutin mukaan (2011b, 54) tutkimuksen tulkinnassa tulee tutkimuk-

sen tulokset suhteuttaa aiempaan teoriatietoon. Tämän tutkimuksen tulokset 

on suhteutettu viitekehyksessä esitettyyn osallisuuden teoriaan ja aiempiin tut-

kimuksiin osallisuuskokemuksista.  

 

Millaiset asiat vaikuttavat henkilön toimintaan osallistumiseen?  

 

Itu2-hankkeen kivijalkana toimiva Rajakylän olohuone näyttäytyy paikkana, 

jolla on toiminnalliselle yhteisölle ominaisia piirteitä. Olohuoneella toimivat 

avoin olohuone ja erilaiset harrasteryhmät, joissa mahdollistuu ihmisten väli-

nen vuorovaikutus ja yhteistoiminta. (Nivala 2008, 50–51.) Haastateltavat oli-

vat olohuoneella käydessään vuorovaikutuksessa muiden toimintaan osallistu-

neiden kanssa ja he toimivat ryhmissä yhdessä muiden ryhmän jäsenten 
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kanssa. Tutkimuksen tulosten mukaan haastateltavat kokivat yhteenkuulu-

vuutta ja yhteishenkeä muita toiminnassa mukana olevia ihmisiä kohtaan.  

 

Haastateltavat olivat joko työttömiä tai he olivat jo pitempään olleet poissa työ-

elämästä. Heillä ei ollut arkea rytmittävää säännöllistä toimintaa, joten heillä 

oli aikaa ja mahdollisuus osallistua uuteen toimintaan. Haastateltavien odotuk-

set, kuten tuen ja avun saaminen omassa elämässä oleviin haasteisiin ja uu-

sien ihmissuhteiden löytäminen edistivät osaltaan toimintaan osallistumista. 

Yhteneviä tuloksia elämäntilanteen vaikuttavuudesta osallistumiseen on saa-

nut myös Kaija Kuusisto (2014, 45–46) omassa tutkimuksessaan. Tutkimuk-

sen tuloksia tukevat myös Bill Reimerin (2004) tutkimuksen tulokset, joiden 

mukaan sosiaaliset suhteet vaihtelevat ajan, paikan ja olosuhteiden mukaan. 

Haastateltavat eivät olleet työelämässä, joten heillä oli mahdollisuus osallisuu-

teen assosiatiivisista suhteista.   

 

Haastateltavista suurin osa kävi Rajakylän asukastuvalla säännöllisesti ja he 

saivat tietää Itu2-hankeen toiminnasta käydessään asukastuvalla. Tutkimuk-

sen tulosten perusteella voidaan päätellä, että toiminnan kohderyhmän tavoit-

tamiseksi on hyvä tuntea heidän elinympäristönsä ja siellä sijaitsevat toimijat, 

jotta toiminnasta tiedottaminen suunnattaisiin oikein ja tavoitettaisiin kohderyh-

mään kuuluvia ihmisiä. Rajakylän alueella yhtenä tällaisena toimijana voidaan 

pitää asukastupaa. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että tiedottamalla 

asukastuvan kautta, joka on haastateltaville jo entuudestaan tuttu, voidaan 

edistää luottamusta Itu2-hankkeen työntekijöitä ja toimintaa kohtaan. Tämä 

osaltaan madaltaa kynnystä osallistua Rajakylän olohuoneen toimintaan. Pää-

telmää tukevat Ilmosen tutkimuksen tulokset, joiden mukaan luottamusta ihmi-

siin voidaan tukea sellaisten instituutioiden kautta, joita kohtaan on osoitettu 

luottavaisuutta (Ilmonen 2002, 137–139). 

 

Yksi haastateltavista kertoi kuulleensa Itu2-hankkeen toiminnasta hankkeen 

työntekijöiltä, jotka olivat esitelleet toimintaa Rajakylän ostoskeskuksessa. Toi-

nen haastateltavista kertoi työntekijöiden käyneen kertomassa toiminnasta 

asukastuvalla järjestettävän hävikkiruokajaon yhteydessä. Tutkimuksen tulos-

ten perusteella voidaan päätellä, että jalkautumalla alueella sijaitsevien toimi-

joiden läheisyyteen on mahdollista tavoittaa kohderyhmään kuuluvia ihmisiä. 



92 

Kohtaaminen työntekijän kanssa antaa toiminnalle kasvot ja positiivinen vuo-

rovaikutus työntekijän kanssa voi osaltaan madaltaa kynnystä osallistua toi-

mintaan.  

 

Rajakylän olohuone sijaitsi aluksi samassa taloyhtiössä kuin Rajakylän asu-

kastupa. Haastateltavat pitivät olohuoneen sijaintia tärkeänä ja se osaltaan 

madalsi kynnystä lähteä mukaan toimintaan. Tutkimuksen tulosten perusteella 

voidaan päätellä, että toiminnan sijainnilla on merkitystä toimintaan osallistu-

miseen ja ainakin aluksi on hyvä sijoittua paikallisen toimijan läheisyyteen. 

Tutkimuksen tuloksia tukevat Kerttu Ojalehdon (2011, 39) tutkimuksen tulok-

set, joiden mukaan toimintojen sijaitseminen lähellä osallistujia edisti positiivi-

sesti osallistumista ja vaikutti sitä kautta osallisuuden kokemiseen.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Itu2-hankkeen työntekijöiden positiivi-

sella työotteella ja asenteella sekä olohuoneen positiivisella ilmapiirillä oli tär-

keä vaikutus haastateltavien kokemuksiin toiminnasta ja hyvät kokemukset 

saivat haastateltavat osallistumaan uudelleen toimintaan. Tutkimuksen tulok-

sia peilaten työntekijä on toiminnan käyntikortti ja hänen oma innostuksensa 

sekä toimintaan mukaan tulleiden huomioiminen ja arvostava kohtaaminen 

edistävät osallistumista toimintaan. Tutkimuksen tuloksia tukevat Ojalehdon 

tutkimuksen tulokset (2011, 40), joiden mukaan työntekijöillä oli suuri merkitys 

ihmisten osallistumiseen ja työntekijät vaikuttivat siihen, miten toiminta koe-

taan. Tulosten perusteella voidaan myös päätellä, että haastateltavien ja työn-

tekijöiden välinen vuorovaikutus on osaltaan edistänyt positiivisen ilmapiirin 

rakentumista ja siihen työntekijät ovat vaikuttaneet haastateltavien huomioimi-

sella ja kuuntelemisella sekä luottamuksen luomisella haastateltaviin ja heidän 

tasavertaisella kohtelemisellaan. Tutkimuksen tuloksien kanssa yhtenevät 

Ojalehdon tutkimuksen tulokset, joiden mukaan lämpimän ja vastaanottavai-

sen ilmapiirin pohjana toimi työntekijöiden asennoituminen, innostus ja kyky 

kohdata ihmiset tasapuolisesti (Ojalehto 2011, 41).  

 

Tulokset osoittavat, että Itu2-hankkeen työntekijöiden ja toimintaan osallistu-

neiden haastateltavien välit olivat läheiset sillä osa toiminnassa pitempään ol-

leista haastateltavista toi esiin työntekijöiden vähenemisen ja he olivat huolis-

saan työntekijöiden työmäärästä. Yksi haastateltava vertasikin työntekijöiden 

kanssa syntynyttä suhdetta ystävyyssuhteeseen.  
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Tutkimuksen tulosten mukaan Rajakylän olohuoneella toimivien ryhmien toi-

mintaan osallistumiseen vaikutti ryhmän tiedottaminen. Tiedottamista koske-

vat toimintatavat vaihtelivat ryhmien välillä. Tulosten perusteella voidaan pää-

tellä, että tiedottaminen on haavoittuvaisinta ryhmässä, jossa tiedotus kulkee 

täysin Itu2-hankkeen työntekijöiden kautta, sillä jos työntekijä unohtaa lähettää 

tiedon ennen ryhmän kokoontumista ryhmän jäsenille niin ryhmän jäsenet ei-

vät saavu ryhmän kokoontumiseen. Tulosten perusteella voidaan myös pää-

tellä, että ryhmien tiedottamisessa ei ole selkeitä toimintatapoja, joiden mu-

kaan toimitaan ryhmästä riippumatta.  

 

Millaiset tekijät vaikuttavat siihen, että henkilö kokee päässeensä osaksi 

toimintaa ja sitoutuu toimintaan? 

 

Tutkimuksen tulosten mukaan yhteisö tarjosi haastateltaville toimintamahdolli-

suuksia, mutta osallistumisen toteutuminen ryhmässä vaati panostusta sekä 

yksilöltä itseltään että ryhmän muilta jäseniltä. Tulosten mukaan ryhmän jäse-

neksi pääsemiseen vaikuttivat yksilön oma toiminta, ryhmän muiden jäsenten 

toiminta sekä ryhmän toiminnalle määritellyt säännöt. Vaikutusta oli myös oh-

jaajan toiminnalla sekä sillä minkä ikäisille ryhmä oli suunnattu ja miten aktiivi-

sesti ryhmän toimintaan osallistui. Tutkimuksen tuloksilla on yhtenevyyttä Ni-

valan (2008, 16) tutkimuksen tulosten kanssa, joiden mukaan osallistuvan jä-

senyyden toteutuminen edellyttää yhteisön tarjoamia mahdollisuuksia, mutta 

myös yhteisön jäsenen valmiuksia hyödyntää annettuja mahdollisuuksia. 

 

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että ryhmän toiminnalle määritellyt 

säännöt antavat ryhmän toiminnalle raamit, jotka tukevat positiivisesti ryhmän 

toimintaa ja ryhmän jäsenten välistä kanssakäymistä. Tulosten perusteella 

voidaan myös päätellä, että yksilön oma toiminta edistää vuorovaikutussuhtei-

den muodostumista muiden ryhmäläisten kanssa ja ryhmän jäseneksi pääse-

mistä. Muiden ryhmäläisten huomioiminen ja kuunteleminen, hyvät käytösta-

vat, ystävällisyys, rohkeus, avarakatseisuus, huumorin käyttäminen, omien 

elämänkokemusten jakaminen ryhmälaisten kanssa, ulospäin suuntautunei-

suus ja oma positiivinen asenne helpottivat ryhmään pääsyä. Tutkimuksen tu-

loksia tukevat Nivalan (2008, 167–170.) tutkimuksen tulokset, joiden mukaan 
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yksilön osallistuminen yhteisön toimintaan vaatii yksilöltä valmiuksia hyödyn-

tää yhteisön tarjoamia toimintamahdollisuuksia. Hänen mukaansa tällaisia val-

miuksia voivat olla esimerkiksi sosiaaliset taidot, avoimuus, aloitteellisuus ja 

kiinnostus yhteisön asioita kohtaan. 

 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että ryhmään, jossa on 

oman ikäisiä, on helpompi osallistua. Tätä voi selittää osittain se, että sama 

elämänvaihe yhdistää muihin ryhmän jäseniin ja heiltä voi saada vertaistukea. 

Tutkimuksen tulokset yhtenevät Karttusen ja Tahvanaisen (2012, 29–31) tutki-

muksen tulosten kanssa sen osalta, että yhtenä ryhmään osallistumisen motii-

vina oli sosiaalisen tuen saaminen ja antaminen ja osallistujat saivat vertaistu-

kea samassa elämäntilanteessa olevilta. Saman suuntaisia tuloksia sai myös 

Ojalehto (2011, 35), jonka tutkimuksen tulosten mukaan yksi osallisuutta edis-

tävä tekijä oli mahdollisuus vertaissuhteisiin.  

 

Tutkimuksessa selvisi, että ryhmän jäseneksi pääsemistä helpotti ryhmän mui-

den jäsenten toiminta. Haastateltavat kokivat, että heidän ryhmään pääsyään 

helpotti muiden jäsenten ottama kontakti ja mukaan pyytäminen sekä huomion 

antaminen käyttämällä puhuteltaessa etunimeä. Tulosten mukaan osa ryhmän 

jäsenistä voi toiminnallaan myös estää muita ryhmän jäseniä vaikuttamasta 

ryhmän toimintaan.  

 

Tutkimuksen tulosten mukaan ryhmän ohjaajan toiminnalla oli ryhmään mu-

kaan pääsemisessä positiivinen merkitys. Tuloksia tukevat Nordbergin (2017, 

29–34) tutkimuksen tulokset, joiden mukaan ohjaaja edisti haastateltavien 

osallistumista ryhmässä.  

 

Tutkimuksessa selvisi, että ryhmän jäseneksi pääsemistä vaikeutti se, ettei 

saa lähdettyä kotoa ryhmään. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että aktii-

vinen osallistuminen ryhmän toimintaan edistää ryhmän jäseneksi pääsyä. 

Tutkimuksen tulokset ovat yhtenevät Ojalehdon tutkimuksen (2011, 35) tulos-

ten kanssa siltä osin, että hänen tutkimuksensa mukaan yksi osallisuutta edis-

tävä tekijä oli säännöllinen ja usein tapahtuva toimintoihin osallistuminen.  

 

Tulosten mukaan yksilön osallisuuden kokemusta yhteisössä edisti kokemus 

hyväksytyksi ja arvostetuksi tulemisesta sekä kokemus, että on tasavertainen 
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muiden ryhmäläisten kanssa ja positiivinen vuorovaikutus muiden ryhmän jä-

senten kanssa. Tulosten mukaan myös aktiivinen toimijuus ryhmässä ja mah-

dollisuus vaikuttaa ryhmän toimintaan koettiin tärkeiksi tekijöiksi. Suurimmalla 

osalla haastateltavista oli mahdollisuus osallistua ryhmän toiminnan suunnitte-

luun ja päätöksentekoon. Näin ei kuitenkaan ollut ryhmän arvioinnin osalta. 

Tuloksia tukevat Nivalan (2008, 168) tutkimuksen tulokset, joiden mukaan yh-

teisön jäsenen kokema osallisuus toteutuu todella vasta sitten, kun hän kokee 

olevansa osallinen yhteisön jäsenyyden sisältämistä mahdollisuuksista ja yh-

teisön elämästä, toiminnasta ja vuorovaikutuksesta.  

 

Tutkimuksessa selvisi, että kahden haastateltavan osalta kokemus siitä, ettei 

pääse vaikuttamaan ryhmän toimintaan haluamallaan tavalla eikä saa ään-

tään kuuluviin ryhmässä vaikutti negatiivisesti osallisuuden kokemukseen ryh-

mässä. Tulosten perusteella voidaan päätellä, että osallisuuden kokemuksen 

syntymisessä on tärkeää, että yksilö pääsee osallistumaan ja vaikuttamaan 

ryhmän toimintaan yhdessä muiden ryhmän jäsenten kanssa. Tutkimuksen tu-

loksilla on yhtenevyyttä Nivalan ja Ryynäsen (2013, 21, 26) tutkimuksen tulos-

ten kanssa, joiden mukaan osallistuminen voi mahdollistaa osallisuuden sil-

loin, kun se tarjoaa osallistujalle todellisia mahdollisuuksia tuoda esiin näke-

myksiään, vaikuttaa ja olla päättämässä sekä kantaa vastuuta ja käyttää val-

taa.  

 

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että ryhmän toimintaa ei 

arvioida ja palautetta kerätä systemaattisesti, koska osalla haastateltavista ei 

ollut tietoa ryhmän arvioinnista ja tieto ryhmän jäsenten kokemuksista ei ollut 

kaikkien ryhmän jäsenten ja ohjaajan tiedossa. Voi myös olla, että ryhmän jä-

senet eivät halua antaa palautetta ryhmän toiminnasta ja tällöin tieto ei tavoita 

muita ryhmän jäseniä ja ohjaajaa.  

 

Tulosten mukaan haastateltavat kokivat omat arvonsa tärkeiksi ja niiden koet-

tiin olevan tukena omassa, päivittäisessä elämässä. Haastateltavien vastaus-

ten mukaisesti he arvostivat sitä, että kaikkia ihmisiä kohdellaan yhdenvertai-

sesti ja kunnioittavasti ilman ennakkoasenteita. Haastateltavat kokivat Itu2-

hankkeen toiminnan olevan omien arvojensa mukaista. Tulosten perusteella 

voidaan päätellä, että haastateltavien omien arvojen yhtenevyys Itu2-hank-
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keen toiminnassa koettujen arvojen kanssa edistää sitoutumista yhteisön toi-

mintaan ja vaikuttaa osallisuuden kokemukseen. Tulokset yhtenevät Nivalan 

(2008, 168) tutkimuksen tulosten kanssa, joiden mukaan yhteisön jäsenen 

osallisuuden kokemusta voi vahvistaa kiinnittyminen yhteisön arvoihin.  

 

Millaisia vaikutuksia toiminnassa mukana olemisella on henkilön elä-

mään?  

 

Tutkimuksen tulosten mukaan Itu2-hankkeen toiminnassa on yhteisöllisyyttä, 

joka ilmenee haastateltavien kertomuksissa kokemuksena yhteenkuuluvuu-

desta ja yhteishengestä. Haastateltavat kokevat luottamusta niin muita osallis-

tujia kohtaan kuin työntekijöitäkin kohtaan. Yhteisössä, jossa on yhteenkuulu-

vuutta ja luottamusta on sosiaalista pääomaa, joka edistää yhteisön jäsenten 

fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia (Putnam 1994, 170; Salmikangas 2002, 16; 

Hyyppä 2005, 15, 21).  

 

Tutkimuksessa selvisi, että haastateltavat olivat Itu2-hankkeen toimintaan 

osallistumisen kautta saaneet arkeensa uutta sisältöä ja päivärytmiä ja toi-

minta oli vaikuttanut positiivisesti heidän hyvinvointiinsa nostamalla mielialaa. 

Tulokset yhtenevät Ojalehdon (2011, 31) tutkimuksen tulosten kanssa sen 

osalta, että osallistuminen toimintoihin katkaisi ja virkisti päivää luoden vasta-

painoa ja sisältöä elämään. Yhtenevyyttä on myös Nordbergin (2017, 26–34) 

tutkimuksen tulosten kanssa sen osalta, että ryhmän toimintaan osallistumi-

nen toi haastateltaville arjen päivärytmiin rutiinia ja kohensi mielialaa.  

 

Tulosten mukaan osa haastateltavista sai toimintaan osallistumisen kautta uu-

sia kaveri ja ystävyyssuhteita. Tulokset yhtenevät Nordbergin (2017, 29–34) 

tulosten kanssa sen osalta, että ryhmän toimintaan osallistuminen mahdollisti 

uusiin ihmisiin tutustumisen.  

 

Tutkimuksessa selvisi, että toimintaan osallistumisen kautta haastateltavat oli-

vat voineet kehittää omaa osaamistaan tai edistää jo aiemmin opittuja taitoja. 

Osalla haastateltavista toimintaan osallistuminen vaikutti positiivisesti vuoro-

vaikutustaitoihin ja ruoanlaittotaitoihin sekä edisti johtamistaitojen vahvistu-

mista. Tulokset ovat yhtenevät Ojalehdon (2011, 31) tutkimuksen tulosten 

kanssa, joiden mukaan toimintoihin osallistuminen mahdollisti uusiin asioihin 
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tutustumisen ja itsensä kehittämisen sekä olemassa olevien kykyjen käyttämi-

sen ja ylläpitämisen. 

 

Ihmisten väliseen sosiaaliseen toimintaan voidaan liittää altruismin käsite, jolla 

tarkoitetaan toisen ihmisen huomioon ottavaa toimintaa ja jossa altruisti pyrkii 

lisäämään toisen henkilön käytössä olevien resurssien määrää omien resurs-

siensa määrää vähentämällä (Saari ym. 2005, 11, 89). Tutkimuksen tulosten 

perusteella voidaan päätellä, että haastateltavien toiminnassa on nähtävissä 

altruistinen toiminta, sillä osa haastateltavista auttoi työntekijöitä omaehtoi-

sesti olohuoneen toiminnassa. Yksi haastateltava kertoi luottamuksen omiin 

kykyihin kasvaneen auttamalla ja neuvomalla muita tekemään asioita, joista 

itsellä oli enemmän tietoa ja kokemusta kuin autettavalla. Auttamisen ja onnis-

tumisen kautta haastateltavan luottamus omiin kykyihin kasvoi.  

 

Tutkimuksen tulosten mukaan positiivinen vuorovaikutus muiden toiminnassa 

mukana olevien ihmisten kanssa antoi haastateltaville positiivisia kokemuksia. 

Kokemukset vahvistivat luottamusta muita ihmisiä kohtaan sekä nostivat itse-

luottamusta ja uskoa omiin kykyihin. Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa 

mahdollisti oman ajatusmaailman ja käsitysten haastamisen ja avartamisen. 

Vuorovaikutus edisti osaltaan myös ihmissuhdetaitojen kehittymistä.   

 

Tulosten mukaan puolella haastateltavista oli ennen Itu2-hankkeen toimintaan 

mukaan tuloa odotuksia hankkeen työntekijöiden toimintaa kohtaan. Haasta-

teltavat odottivat saavansa työntekijöiden kautta tukea ja apua omassa elä-

mässään oleviin haasteisiin ja tutkimuksen tulosten mukaan heidän odotuk-

sensa olivat täyttyneet. Saatu tuki ja apu lisäsi haastateltavien toivoa parem-

masta ja vahvisti uskoa tulevaan. Toiminta tarjosi haastateltaville konkreetti-

sen mahdollisuuden vaikuttaa omaa itseään ja ympäristöään koskeviin asioi-

hin. Tulosten mukaan haastateltavien kokemat ennakkoluulot Itu2-hankkeen 

toimintaa kohtaan olivat vähentyneet toiminnan kautta saatujen positiivisten 

kokemusten kautta. Positiiviset kokemukset työntekijöiden toiminnasta olivat 

vähentäneet aiempia ennakkoluuloja, ja samalla edistäneet luottamusta niin 

paikallisia kuin kansainvälisiä toimijoita kohtaan. 
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Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan todeta Raivion ja Karjalaisen (2013, 

12) ajatuksia mukaillen, että lisäämällä osallisuutta voidaan kasvattaa yksilöta-

son hyvinvointia ja hyvinvoinnin lisääntyminen puolestaan heijastuu yhteiskun-

taan luottamuksen lisääntymisenä.  

 

7.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida eri luotettavuuskritee-

reiden kautta. Tällaisia kriteereitä ovat muun muassa vahvistettavuus, arvioita-

vuus/dokumentaatio, tulkinnan ristiriidattomuus (sisäinen validiteetti) ja aikai-

semmat tutkimukset (kriteerivaliditeetti). (Kananen 2015, 354, Kananen 2017, 

176, 179.) 

 

Vahvistettavuus tarkoittaa, että tutkimuksen luotettavuus voidaan varmistaa 

luetuttamalla aineisto ja tulkinta haastateltavalla (Kananen 2017, 354). Sovin 

haastateltavien kanssa, että he saavat lukea tutkimuksen tulokset, kun ne val-

mistuvat. Toimitin tutkimuksen tulokset kaikille haastatteluun osallistuneille.  

 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioitavuutta lisää tutkimuksen eri vaiheiden 

tarkka kuvaaminen (Hirsjärvi ym. 2009, 232; Kananen 2017, 178). Luotetta-

vuuden varmistamiseksi tutkimuksen eri vaiheet on dokumentoitu tarkasti 

opinnäytetyöhön ja ne on esitetty luvuissa 5.1.–5.4.  

 

Tulkinnan ristiriidattomuus tarkoittaa sitä, että tutkimuksen tulkinnan voi var-

mistaa toisella tutkijalla ja jos molemmat tulevat samaan lopputulokseen niin 

se lisää tutkimuksen luotettavuutta (Kananen 2017, 179). Tutkimuksen tulok-

sia ei ole varmistettu toisen tutkijan toimesta, mutta tutkimuksen tarkka doku-

mentaatio mahdollistaa sen, että tutkimus voidaan toteuttaa tarvittaessa uu-

delleen. On kuitenkin huomioitava, että haastateltavat ovat yksilöitä, joilla on 

oma elämysmaailmansa ja kontekstinsa eikä sen vuoksi ole mahdollista 

saada identtistä haastatteluaineistoa. Haastatteluaineistoon vaikuttavat myös 

haastattelutilanne ja tutkijan toiminta haastattelutilanteessa.  

 

Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelussa voidaan vahvistusta omille tulkin-

noille hakea muiden tutkijoiden tuloksista (Kananen 2015, 355; Kananen 

2017, 179). Tutkimuksen viitekehyksessä on tutustuttu osallisuuden teoriaan 
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ja aiempiin tutkimuksiin osallisuuskokemuksista ja kyseistä tutkimustietoa on 

hyödynnetty läpi tutkimuksen teemahaastattelurungon rakentamisesta aina 

tutkimuksen tulosten tulkintoihin saakka. Tutkimuksen tulosten luotettavuutta 

on lisätty käyttämällä tutkimuksen tulosten perusteluina haastatteluaineistosta 

litteroituja sitaatteja.  

 

Tutkimuksen tulokset antavat vastauksen esitettyihin tutkimuskysymyksiin, jo-

ten sen osalta tutkimuksesta voidaan sanoa, että tutkimustehtävässä onnistut-

tiin. Tutkimuksen tulokset antavat tietoa Itu2-hankeen toiminnasta kohderyh-

män kokemuksista käsin. Tutkimuksen kautta saatu tieto mahdollistaa Itu2-

hankkeen toiminnan kehittämisen vastaamaan entistä paremmin toimintaan 

osallistuvien ihmisten tarpeisiin.  

 

Tutkimuksen tulokset ovat tiettyä yhteisöä koskevia tuloksia, mutta ne valaise-

vat osaltaan osallisuuden moniuloitteisuutta ja samalla kurkistavat monia osal-

lisuudesta tehtyjä tutkimuksia syvällisemmin yhteisön rakenteisiin, jotka tuotta-

vat osallisuutta ja puolestaan osattomuutta. Tutkimuksen tulokset kertovat 

siitä, miten tärkeä rooli yhteisössä vertaisohjaajilla ja työntekijöillä on ja miten 

heidän toimintansa voi vaikuttaa toiminnassa mukana olevien osallisuuden ko-

kemuksiin. Ne kertovat ryhmädynamiikan ymmärtämisen tärkeydestä ja siitä 

miten hienoja tuloksia voidaan saavuttaa, kun kaikki osallisuutta edistävät 

osatekijät ovat kunnossa. Vaikkei tutkimustuloksia voi yleistää, niin tutkimuk-

sen tulosten kautta on mahdollista saada uusia ajatuksia ja oivalluksia erilais-

ten ryhmien kanssa tehtävään työhön ja etenkin toimintaan erilaisissa yhtei-

söissä.   

 

Tutkimuksen aikana oma ammatillinen osaamiseni on kasvanut todella paljon. 

Ymmärrykseni osallisuudesta ennen tutkimuksen tekemistä oli suppea ja tutki-

muksen aikana olen sekä teorian että haastateltavien kertomuksien kautta 

päässyt kurkistamaan tähän osallisuuden moniuloitteiseen maailmaan. Haas-

tateltavien omakohtaiset kokemukset osallisuudesta ovat tehneet siitä konk-

reettisempaa, ja samalla se on lisännyt haluani ymmärtää ja päästä vaikutta-

maan konkreettisesti siihen, että jokainen Itu2-hankkeen toiminnassa mukana 

oleva ihminen saisi mahdollisuuden kokea positiivisia osallisuuden kokemuk-

sia toiminnan piirissä. Innostamiseen tutustuin sekä teorian kautta, että haas-

tattelemalla kahta yhteisönsä innostajaa. Innostamisella on suuri merkitys 
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osallisuuden mahdollistamisessa ja siihen pitäisikin kiinnittää eri yhteisöissä 

entistä enemmän huomiota. 

 

7.3 Kehittämisehdotukset 

Innostamisella on tärkeä merkitys osallisuuden mahdollistamisessa ja sen 

avulla on mahdollista kehittää tutkimuksen tulosten ja johtopäätösten kautta 

esiin nousseita asioita. Itu2-hanketta koskevissa kehittämisehdotuksissa on 

hyödynnetty sosiokulttuurisen innostamisen teoriaa ja yhteisömanagerien 

haastatteluiden kautta jäsentynyttä yhteisömanagerin työnkuvaa. 

 

Haastateltavilta tullut kehittämisehdotus koski olohuoneen toiminnasta tiedot-

tamista ja he ehdottivatkin erilaisia vaihtoehtoja toiminnan tiedottamisen edis-

tämiseksi. Tiedottamisen edistämisessä voisivat olohuoneen toiminnassa mu-

kana olevat ihmiset olla avuksi ja he voisivat halutessaan jakaa kopioituja olo-

huoneen viikkoaikatauluja omiin taloyhtiöihinsä ja naapureille sekä viedä niitä 

lähialueella toimivien palvelujen tarjoajien ilmoitustauluille. Tiedottamista voi-

taisiin edistää myös osallistumalla lähialueella pidettäviin tapahtumiin. Kohde-

ryhmän tavoittamiseksi keskeistä olisi tehdä yhteistyötä kohderyhmän kanssa 

toimivien eri tahojen kanssa, kuten viranomaisten, kaupungin palveluiden, yh-

distysten, järjestöjen ja yritysten kanssa.  

 

Toinen haastateltavilta tullut kehittämisehdotus koski ryhmien tiedottamista ja 

he ehdottivat WhatsApp ryhmän perustamista. Tällaisen ryhmän perustami-

nen edistäisi tiedon kulkua ryhmän jäsenten välillä eikä työntekijän tarvitsisi 

enää olla välikätenä tiedon välityksessä. WhatsApp ryhmän muodostamista 

voisi hyödyntää etenkin nuorten ryhmissä, mutta se voisi olla yksi tiedottami-

sen muoto myös muissa ryhmissä. WhatsApp ryhmän muodostaminen edis-

täisi yhteydenpitoa ryhmän jäsenten välillä myös ryhmätoiminnan ulkopuolella 

ja osaltaan helpottaisi ryhmän jäsenten tutustumista toisiinsa. Ryhmän kautta 

olisi helppo lähettää ryhmää koskevaa tietoa ja tieto tavoittaisi nopeasti kaikki 

ryhmän jäsenet. WhatsApp ryhmään liittymisen tulisi kuitenkin olla vapaaeh-

toista. 
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Tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että ryhmien tiedottamisessa ei ole 

selkeitä toimintatapoja, joiden mukaan toimitaan ryhmästä riippumatta. Ryh-

mien tiedottamisen osalta työntekijät voisivat tehdä etukäteen kaikkia ryhmiä 

koskevan suunnitelman ja sitten ryhmän aloittaessa toimintansa voitaisiin 

suunnitelma käydä läpi ja muuttaa ryhmän jäsenten toiveiden mukaisesti. Täl-

löin kaikki ryhmän jäsenet tietäisivät ryhmän aloittaessa toimintansa, miten 

ryhmässä tiedotetaan muutoksista tai peruuntumisista.  

 

Kahden haastateltavan kertomuksista nousivat esiin heidän kokemuksensa 

kahden eri ryhmän toiminnassa. Yhdessä ryhmässä vuorovaikutus ryhmän jä-

senten välillä ei toiminut ja kaikki ryhmän jäsenet eivät päässeet vaikuttamaan 

ryhmän toimintaan. Ryhmän ohjaajalla on suuri merkitys ryhmän toimintaan ja 

ohjaaja voisi keskustella ryhmän jäsenten kanssa erilaisuudesta ja toisen huo-

mioimisesta sekä auttaa ryhmän jäseniä näkemään tämänhetkisen tilanteen ja 

yhdessä ryhmän jäsenten kanssa miettiä keinoja, joiden avulla kaikki ryhmän 

jäsenet pääsisivät vaikuttamaan ryhmän toimintaan. Yhdeltä haastateltavista 

tuli kehittämisehdotus ryhmän toiminnan kehittämiseksi. Hänen mielestään 

ryhmän toimintaa voisi kehittää paremmaksi, jos kommunikointi ryhmän jäsen-

ten välillä lisääntyisi ja yhdessä ryhmän jäsenten kanssa voitaisiin ryhmäker-

ran aluksi sopia jokaisen tehtävät ja näin jokainen ryhmän jäsen saisi vaikut-

taa ryhmän toimintaan. Toimimalla tällä tavalla voitaisiin edistää jokaisen ryh-

män jäsenen äänen kuulumista ryhmässä ja jokainen saisi osallistua ja vaikut-

taa oman ryhmänsä toimintaan. Ryhmän toiminnalle määriteltyjen sääntöjen 

läpikäymisellä ja niiden päivittämisellä voisi myös olla merkitystä ryhmän toi-

mintaan. Vertaisohjaaja voisi toimia yhdessä työntekijän kanssa asian ratkai-

semiseksi.  

 

Toisessa ryhmässä ohjaajan toiminta vaikutti siihen, että ryhmän jäsenet eivät 

päässeet vaikuttamaan ryhmän toimintaan haluamallaan tavalla. Vertaisohjaa-

jille voisi järjestää opetusta esimerkiksi ryhmän toiminnasta ja ryhmädynamii-

kasta. Yhden haastateltavan mukaan vertaisohjaajille järjestettiin yhteinen pa-

laveri ja tällaisia yhteisiä kokoontumisia voitaisiin pitää säännöllisesti, jotta ver-

taisohjaajat saisivat vertaistukea toisiltaan ja keskustella heitä askarruttavista 

asioista. Keskustelujen kautta he voisivat reflektoida omaa toimintaansa ryh-

missä sekä jakaa ja vaihtaa ideoita. Palavereissa voisi olla työntekijä mukana, 

jotta hän olisi tietoinen ryhmissä tapahtuvista asioista ja voisi jakaa omaa 
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osaamistaan vertaisohjaajien kanssa. Ryhmän ohjaajan pitäisi jatkuvasti pyr-

kiä reflektoimaan omaa toimintaansa ja kehittämään osaamistaan. Hän voisi 

pyytää palautetta omasta toiminnastaan ryhmän jäseniltä. Toisaalta, jos ryh-

mässä olisi kaksi ohjaajaa niin he voisivat vuorotellen toimia ohjaajana ja 

käydä yhdessä ryhmäkerran jälkeen läpi ryhmän tapahtumia ja antaa toisilleen 

palautetta.  

 

Ryhmissä voitaisiin jatkossa aina jokaisen ryhmäkerran jälkeen pyytää ryh-

män jäseniä arvioimaan ryhmän toimintaa. Palautteen antamisesta tulisi tehdä 

mahdollisimman yksinkertaista ja helppoa ja palautetta voitaisiin pyytää asi-

oista, jotka onnistuivat hyvin ja asioista, joita pitäisi vielä kehittää. Näin palaut-

teen antaminen voisi helpottua. Palautetta voitaisiin kerätä paperisesti, mutta 

palautetta voitaisiin kerätä myös sähköisesti, jolloin otettaisiin huomioon eri-

ikäiset osallistujat. Palautteen voisi antaa heti ryhmän kokoontumiskerran jäl-

keen tai myöhemmin ja palautteen antaminen nimettömänä voisi alentaa osal-

taan kynnystä palautteen antamiseen. Paperisen palautteen antamista varten 

olohuoneelle voitaisiin laittaa palautelaatikko, johon ryhmän jäsenet voisivat 

antaa palautteen heille parhaiten sopivaan aikaan.  

 

Haastateltavilta tullut kehittämisehdotus koski työntekijöiden määrän lisää-

mistä. Yksi haastateltavista toivoi, että työntekijöillä olisi enemmän aikaa olla 

läsnä ja työntekijä voisi olla mukana ryhmän toiminnassa taustavaikuttajana. 

Ryhmien toiminnan tukemiseksi olisi hyvä, että työntekijöillä olisi aikaa ja re-

sursseja paneutua muun työn ohella myös ryhmien toimintaan. Ryhmien jä-

senten välisen vuorovaikutuksen tukeminen ja mahdollisten ongelmatilantei-

den selvittäminen edistäisi ryhmän jäsenten viihtyvyyttä ryhmässä ja uusien 

ryhmän jäsenten olisi helpompi tulla mukaan ryhmään. Ryhmän jäsenille pi-

täisi antaa mahdollisuus vaikuttaa itse ryhmän toimintaan ja tukea ryhmän jä-

seniä silloin, kun he sitä tarvitsevat. Harjoittelijat voisivat olla ryhmien toimin-

nassa työntekijöiden tukena.  

 

Yhden haastateltavan kehittämisehdotus toiminnan osalta oli iltatoiminnan jär-

jestäminen Rajakylän olohuoneella. Iltatoimintaan osallistuminen tarjoaisi vas-

tapainoa kotona olemiselle ja tukisi osaltaan arjessa jaksamista. 
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Haastateltavilla oli ideoita uuden ryhmätoiminnan kehittämiseksi. On rohkaise-

vaa, kun toiminnassa mukana olevat ihmiset haluavat tuoda omaa osaamis-

taan muiden käyttöön ja edistää sitä kautta omaa ja muiden hyvinvointia. Ide-

oiden eteenpäin työstämisessä tarvittaisiin työntekijöiden tukea, jotta niitä ke-

hitettäisiin vielä lisää ja haastateltavat tarvitsisivat lisää rohkaisua ja innosta-

mista, jotta he saisivat vietyä ideansa jonakin päivänä käytäntöön. Työntekijät 

voisivat rohkaista olohuoneen toimintaan osallistujia esittämään mahdollisia 

ideoita toiminnan osalta, ja ideoita voitaisiin pyytää laittamaan esimerkiksi pa-

lautelaatikkoon. 

 

Yksi haastateltavista haluaisi kehittää nykyistä ryhmätoimintaa, jossa oli itse-

kin mukana. Hän haluaisi laajentaa ryhmän toimintaa pois olohuoneelta ja yh-

dessä ryhmän muiden jäsenten kanssa ideoida uusia mahdollisuuksia. Ryh-

män aloittaessa toimintansa olohuone on hyvä paikka, jossa kokoontua, mutta 

ryhmätoiminnan jatkuessa uusien mahdollisuuksien kokeileminen ryhmän toi-

minnassa voisi lisätä kiinnostusta toimintaa kohtaan ja edistää ryhmän jäsen-

ten osallistumista ryhmän toimintaan.  

 

Olohuoneella voitaisiin järjestää ”olohuoneen kehittämispäivä” esimerkiksi ker-

ran kuukaudessa ja silloin käytäisiin läpi Itu2-hankkeen toimintaa ja osallistu-

jien ajatuksia toiminnasta sekä mahdollisia kehittämisehdotuksia. Tilaisuuden 

vetäjä voisi olla ainakin aluksi työntekijä, mutta jos halukkaita löytyisi niin 

myös toiminnassa mukana oleva henkilö voisi vetää tilaisuutta. Tilaisuus voisi 

olla kaikille avoin, jolloin olohuoneelle voisi tulla kuka vaan tutustumaan toi-

mintaan. Tilaisuuden aikana voitaisiin käydä läpi yleistä palautetta, jota on 

saatu toiminnan osalta ja yhdessä osallistujien kanssa voitaisiin jatkojalostaa 

palautteen kautta esiin nousseita ajatuksia. Lisäksi voitaisiin keskustella tule-

vista tapahtumista, tilaisuuksista ja retkistä ja ideoida niitä yhdessä paikalla 

olevien kanssa.   

 

Tutkimuksen aikana esiin nousi kaksi jatkotutkimusehdotusta. Olisi mielenkiin-

toista tutkia tarkemmin, miten olohuoneen toiminnassa mukana olevien eri-

ikäisten ihmisten osallisuuden kokemukset toiminnassa ja heidän tyytyväisyy-

tensä toimintaa kohtaan eroavat toisistaan. Tutkimuksen kautta saatavaa tie-

toa voitaisiin hyödyntää, kun suunnitellaan eri-ikäisille suunnattua toimintaa ja 

mietitään esimerkiksi ryhmien tiedottamista ja erilaisia ryhmätoimintoja.  
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Rajakylän olohuoneella toimivissa harrasteryhmissä ohjaajana toimii yleensä 

vertaisohjaaja. Vertaisohjaajilla ei välttämättä ole aiempaa kokemusta ryhmien 

ohjaamisesta ja olisikin hyvä tutkia millaisia kokemuksia heillä on ryhmien oh-

jaamisesta ja onko asioita, joissa he tarvitsisivat tukea. Tutkimuksen kautta 

saatavan tiedon avulla voitaisiin kehittää toimintatapoja, jotka tukisivat ver-

taisohjaajan toimintaa ryhmässä ja toiminnan tukemisella voitaisiin osaltaan 

vaikuttaa ryhmän jäsenten osallisuuden kokemuksiin. 
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TEEMAHAASTATTATTELURUNKO 

  

Aihe: Itu2-hankkeen toiminnassa mukana olevien rajakyläläisten kokemuksia 

 

Taustatiedot 

- Minkä ikäinen olet? 

- Kertoisitko hieman perheestäsi (koko)? 

- Opiskeletko/oletko vanhempainvapaalla/käytkö töissä/oletko työtön /oletko eläkkeellä 

tällä hetkellä? 

- Kuinka kauan olet asunut Rajakylässä? Millaista on asua Rajakylässä? 

- Kuinka monta läheistä ystävää sinulla on? Asuvatko he Rajakylässä?  

- Millaisessa vapaa-ajan toiminnassa olet mukana? 

 

Ennen Itu2-hankkeen toimintaan mukaan tuloa 

- Elämäntilanteesi ennen toimintaan mukaan tuloa  

o Millainen oli tavallinen arkipäiväsi? 

o Miten suhtauduit tulevaisuuteen? 

- Miten kuulit toiminnasta? 

- Mitä ajattelit toiminnasta ennen mukaan tuloa? (odotukset ja ennakkoluulot) 

- Mikä sai sinut tutustumaan toimintaan? 

- Ensimmäinen kokemuksesi toiminnasta (vastaanotto (työntekijät ja muut osallistujat), 

ilmapiiri, vastasiko odotuksia)  

 

Kokemukset Itu2-hankkeen toiminnassa 

- Millainen merkitys työntekijöillä on toiminnassa? 

- Millainen vuorovaikutussuhde sinulla on työntekijöihin? (tasavertaisuus, luottamus)  

- Millainen vaikutus työntekijöillä on elämääsi? (tuki)  

- Miten saat tietoa järjestettävästä toiminnasta? Onko tiedottamisessa kehitettävää? 

 

- Millaiseen toimintaan osallistut (avoin olohuone, ruokaryhmä, seniorit somessa, maa-

laaminen, käsityökerho…) ja kuinka usein?  

- Kuinka kauan olet ollut mukana toiminnassa?  

- Millainen merkitys toiminnalla on sinulle?  

 

- Miltä ryhmässä mukana oleminen tuntuu? (vuorovaikutus, hyväksytyksi ja arvoste-

tuksi tuleminen, tasavertaisuus, yhteenkuuluvuus) 

- Millaiset tekijät ovat helpottaneet pääsyäsi ryhmän jäseneksi? (omat ominaisuudet, 

ryhmän jäsenten toiminta) 
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- Millaiset tekijät ovat vaikeuttaneet pääsyäsi ryhmän jäseneksi? (omat ominaisuudet, 

ryhmän jäsenten toiminta) 

- Millaisena koet luottamuksen ryhmässä? (luotatko muihin, luotetaanko sinuun)  

- Millaiseksi koet omat mahdollisuutesi vaikuttaa ryhmän toimintaan? (omat mielipiteet, 

suunnittelu, päätöksenteko, toteutus, arviointi) 

- Miten tiedottaminen ryhmässä tapahtuu? (muutokset, peruuntuminen) Kehitettävää? 

- Haluaisitko kehittää uutta ryhmätoimintaa? Millaista? 

 

Arvot 

- Mitä arvot sinulle merkitsevät? 

- Millaiset omat arvosi ovat? (asiat, joita pidät hyvinä, tärkeinä ja välttämättöminä) 

- Millaisena Itu2-hankkeen toiminta näyttäytyy verrattaessa sitä arvoihisi?  

 

Muutokset omassa elämässä 

- Miten toimintaan osallistuminen on vaikuttanut arkeesi? (päivärytmi yms.) 

- Miten toimintaan osallistuminen on vaikuttanut hyvinvointiisi? (itsetunto, mieliala, jak-

saminen, työkyky jne.) 

- Miten toimintaan osallistuminen on vaikuttanut ihmissuhteisiisi? (muihin luottaminen, 

uudet ystävät)   

- Miten toimintaan osallistuminen on vaikuttanut taitoihisi? (vuorovaikutustaidot, työelä-

mätaidot) 

- Miten toiminta on muuttanut sinua? (vahvuudet ja haasteet, luottamus omiin kykyihin) 

- Miten suhtaudut nyt tulevaisuuteen?  

 

Lopuksi 

- Mitä asioita pidät toiminnassa tärkeinä?   

- Mitä asioita haluaisit toiminnassa muuttaa? 

o Miten muuttaisit mainitsemiasi asioita? 

- Miten toiminta on vaikuttanut Rajakylään? 

- Mitä haluaisit sanoa sellaiselle ihmiselle, joka miettii toimintaan mukaan tulemista?  

 

Kiitos vastauksistasi!  
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Hei, 

 

Opiskelen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (XAMK) yhteisöpeda-

gogi (amk) tutkintoa. Opintoihini kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäyte-

työ ja siihen tarvitsisin vapaaehtoisia haastateltaviksi. 

 

Haastatteluilla kerätään tietoa Itu2-hankkeen toiminnassa mukana olevien ra-

jakyläläisten omakohtaisista kokemuksista.  

 

Kokemustesi kuuleminen on tärkeää, jotta Itu2-hankkeen toimintaa voidaan 

kehittää entistä paremmaksi.  

 

Haastattelen kuusi (6) henkilöä ja haastattelu tapahtuu Rajakylän olohuo-

neella viikon 11 (11.3. – 15.3.) aikana. Haastatteluun ilmoittautuneista arvo-

taan kuusi haastateltavaa. Haastatteluaika vahvistetaan haastateltaville henki-

lökohtaisesti.  

 

Haastattelu kestää noin 1–1.5 tuntia, mutta haastatteluun tulee varata 2 tuntia 

aikaa. Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastattelun ohessa 

tarjoan kahvin/teen ja pientä naposteltavaa.  

 

Seuraavalla sivulla on lisätietoa Itu2-hankkeesta ja haastattelusta.  

 

Tarvittaessa saat lisätietoa haastattelusta Elsiltä, Tarjalta sekä minulta. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Annika Sarviaho 

Yhteisöpedagogiopiskelija 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) 

(sähköpostiosoite) 

(puhelinnumero) 
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Lisätietoa Itu2-hankkeesta 

 

Itu2 – Inklusiivisella toimintatavalla uutta -hanke on Euroopan sosiaalirahaston 

(ESR) rahoittaman hanke, jonka päätoteuttaja on Oulun Diakonialaitoksen 

säätiö (ODL) ja osatoteuttajina toimivat Oulun kaupunki ja Diakonia-ammatti-

korkeakoulu (DIAK). Hanke aloitti toimintansa 1.8.2017 Rajakylän alueella ja 

hanke päättyy 31.7.2020. 

 

Itu2-hankkeen päätavoitteena on ”kehittää ja mallintaa alueellinen Rajakylän 

asukkaita osallistava toimintamalli, joka edistää alueen asukkaiden hyvinvoin-

tia, työkykyisyyttä sekä osallisuutta ja vahvistaa turvallisuutta”. Hankkeen kes-

keisiä tavoitteita Rajakylässä ovat uuden aluelähtöisen toimintakonseptin ra-

kentaminen, alueen asukkaiden osallisuuden lisääminen, alueen elinvoiman 

lisääminen sekä alueen ympäristön siisteyden ja turvallisuuden parantaminen. 

Tavoitteena on myös inklusiivisen hyvinvointipisteen suunnittelu sekä uuden-

laisten yritystoiminnan mallien kehittäminen alueelle.  

 

Itu2-hankkeen organisoiman toiminnan kivijalkana toimii Rajakylän olohuone, 

jossa kokoontuvat hyvinvointi-, harraste- ja työllisyysryhmät. Olohuoneella on 

myös avointa olohuonetoimintaa, jolloin olohuoneelle voi tulla kahvittelemaan, 

hoitamaan asioita tietokoneella ja tutustumaan muihin rajakyläläisiin.  

 

Lisätietoa haastattelusta 

 

Haastattelu on osa yhteisöpedagogin (amk) tutkintoon liittyvää opinnäytetyötä. 

Haastatteluilla kerätään tietoa Itu2-hankkeen toiminnassa mukana olevien ra-

jakyläläisten omakohtaisista kokemuksista.  

 

Opinnäytetyön tilaaja on Oulun Diakonialaitoksen säätiön (ODL) Työelämäpal-

velut. Opinnäytetyö tehdään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun 

(XAMK). 
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Osallistuminen haastatteluun on vapaaehtoista. Haastattelu tapahtuu Rajaky-

län olohuoneella viikon 11 aikana.  

 

Haastattelutilanteessa on läsnä haastateltava ja haastattelija. Haastattelun ai-

kana haastateltavalla on missä tahansa vaiheessa oikeus keskeyttää haastat-

telu ja kieltäytyä osallistumasta tutkimukseen. Tästä ei aiheudu seuraamuksia.  

 

Haastattelu nauhoitetaan ja haastattelun kautta saatavat henkilökohtaiset tie-

dot tulevat ainoastaan tutkijan käyttöön. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ja 

niitä käsitellään luottamuksellisesti.  

 

Nauhoitettu haastattelu kirjoitetaan tekstimuotoon aineiston käsittelyn helpot-

tamiseksi ja haastatteluaineistoa käytetään opinnäytetyössä. Haastattelussa 

nauhoitettua tietoa voidaan käyttää suorina lainauksina. Opinnäytetyössä 

haastatteluaineistoa käytetään niin, että yksittäistä haastateltavaa ei voi tun-

nistaa. Tutkija on ainoa, joka käsittelee haastatteluaineistoa ja aineisto hävite-

tään välittömästi, kun se on tutkimuksen kannalta tarpeetonta.   

 

Haastattelu on siis ehdottoman luottamuksellinen ja anonyymi, eli komment-

teja ei voi yhdistää keneenkään osallistujaan.  

 

Haastateltavalla on halutessaan oikeus saada lisätietoa tutkimuksesta. 
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SUOSTUMUS OPINNÄYTETYÖHÖN LIITTYVÄÄN HAASTATTELUUN 

 

Osallistun Annika Sarviahon tekemään haastatteluun, joka on osa opinnäyte-

työnä toteutettavaa tutkimusta.  

 

Yhteisöpedagogin (amk) tutkintoon liittyvän opinnäytetyön tarkoituksena on 

selvittää Itu2-hankkeen toiminnassa mukana olevien rajakyläläisten osallisuu-

den kokemuksia ja miten toimintaa voidaan kehittää innostamisen avulla vas-

taamaan entistä paremmin rajakyläläisten tarpeisiin. Opinnäytetyön tilaaja on 

Oulun Diakonialaitoksen säätiön (ODL) Työelämäpalvelut. Opinnäytetyö teh-

dään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluun (XAMK).  

 

Annan suostumuksen haastattelujen nauhoittamiseen. Haastatteluaineisto hä-

vitetään välittömästi, kun se on tutkimuksen kannalta tarpeetonta. 

 

Annan luvan käyttää haastatteluaineistoa opinnäytetyössä. Haastattelussa 

kertomaani voidaan käyttää opinnäytetyössä suorina lainauksina. Haastattelu-

aineistoa käytetään ehdottoman luottamuksellisesti niin, ettei henkilöllisyyteni 

paljastu.  

 

Olen tutustunut ennen tämän suostumuksen allekirjoittamista Saatekirjee-

seen, jossa on tarkempaa tietoa haastattelusta. Minulle on ennen suostumuk-

sen allekirjoittamista tarjottu mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä.  

 

 

Aika ja paikka: _______________________________________________ 

 

Allekirjoitus: _________________________________________________ 

 

Nimenselvennys: _____________________________________________ 

 

 


