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Nuorten ääni kuului
hyvin. Ei ollut niin
että asiantuntijat
vaan ’paasaisi’.
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Kaikki tarvii joskus TUKEE!
Nuoruusiän kehityksen tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi tarvitaan riittäviä sekä monitasoisia palveluita. Nuorten kuuleminen ja osallisuuden mahdollistaminen omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteossa ja kehittämistyössä kannattaa: heillä on sekä kokemusta että fiksuja ajatuksia siitä, minkälaiset palvelut
heidän tarpeitaan parhaiten palvelevat.
TUKEE!-hankkeessa tavoiteltiin jaettua asiantuntijuutta nuorelta nuorelle, nuorelta ammattilaiselle, ammattilaiselta ammattilaiselle ja ammattilaiselta nuorelle.
Nuorten osallisuuden toteutumista autettiin suunnittelemalla hankkeen toiminnot
siten, että nuoret itse pääsivät kehittämisasiantuntijoina mukaan suunnittelemaan,
toteuttamaan ja kehittämään työtapoja ja -menetelmiä työstettäväksi edelleen
esimerkiksi toiminnallisissa työpajoissa. Monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi hankkeessa toteutettiin työnohjausta sekä mentorointia, perinteisestä poiketen
myös monialaisena.
TUKEE!-hankkeen 1.9.2017–31.5.2020 rahoitti Euroopan sosiaalirahasto TL5.
Lämmin kiitos kaikille hankkeessa mukana olleille, teitä oli paljon!
Erityisesti haluamme kiittää hankkeen alueellisina kumppaneina alusta asti mukana olleita: Euran kunta, Lasten ja nuorten Kilpi, Porin kaupungin psykososiaaliset
palvelut, Sataedu ja Tukiranka ry sekä hankkeen ohjausryhmää.
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Osallisuus ja osallistaminen TUKEE nuorta
Elina Liimatainen-Ylänne & Elina Jahnsson-Ruohonen
Osallistaminen ja osallisuuden edistäminen koetaan erittäin tärkeäksi tukemisen
muodoksi. Nämä seikat on myös kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan. Osallisuutta
tukevien toimintakäytäntöjen luominen on yhteisöjen jäsenten vastavuoroista toimintaa, joka edellyttää aktiivista mukaan tulemista. Osallisuus on voimaantumista, ja keskeistä siinä on luottamus, sitoutuminen ja kuulluksi tuleminen.
Osallisuuden kokemus on usein ihmisistä itsestä lähtevää, omaehtoista, tunneperäistä ja yhteenkuuluvuuteen pohjautuvaa kokemusta. Osallisuus toteutuu parhaiten silloin, kun yksilö otetaan mukaan palveluja suunniteltaessa ja ilmenee parhaiten silloin, kun ihminen kokee kuuluvansa yhteisöön ja jäsenet ovat tasavertaisia
keskenään.
Osallisuus ja osallistuminen ovat usein puhekielessä samaa tarkoittava asia, vaikka käsitteinä tarkoittavatkin eri asioita. Osallistumisella tarkoitetaan olemista
mukana tilanteessa, jonka sisällön ja aikataulut jokin muu taho, esimerkiksi ammattihenkilö, on määritellyt. Osallisuus sisältää kuitenkin käsitteenä enemmän.
Osallisuus tähtää tulevaisuuteen. Asiakas osallistuu yhteisön jäsenenä ammattihenkilön rinnalla palveluiden suunnitteluun ja päätöksentekoon.
TUKEE!-hankkeessa tärkeintä oli osallisuus ja yhdessä tekeminen. Osallisuutta kuvataan yksilön kokemuksena omasta merkityksellisyydestään osana kokonaisuutta toisten ihmisten kanssa. Osallisuuden kokemuksessa jokainen tulee huomioiduksi omana itsenään ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa. Osallisuutta määritellään
eri näkökulmista: sosiaali- ja terveysministeriö käyttää aktivoinnin, yhdenvertaisten palveluiden ja aktiivisen kansalaisuuden määritelmää, opetus- ja kulttuuriministeriö mahdollisuuksien ja merkityksellisyyden sekä oikeusministeriö esimerkiksi
ihmisoikeuksien määritelmää. Osallisuus on näin ollen yhteisöllisyyttä, kuulumista,
liittymistä, suhteissa olemista, mukaan ottamista, yhteensopivuutta, osallistumista, vaikuttamista, demokratiaa sekä näiden asioiden johtamista ja järjestämistä.
Osallisuus on osallistumisen lisäksi olemista ja toimintaa.
Sokra-koordinaation ja Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja viiden hankkeiden
yhteisessä Osallisuuden palaset -prosessissa tunnistetaan hankkeissa kehitettyjä
keinoja ja toimintamalleja, joilla edistetään heikoimmassa asemassa olevien osallisuutta. Näitä keinoja ja toimintamalleja kutsutaan ”osallisuuden palasiksi”.
Osallisuuden palasista muodostetaan isompia kokonaisuuksia. Sokra arvioi osallisuuden palaset osallisuuden näkökulmasta. Yhä useammalla päätöksenteon
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portaalla halutaan edistää osallisuutta, joka tarkoittaa kaikkien osallisuutta.
Toimintamallit arvioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa kehitettyjen osallisuuden osa-alueiden ja lupaavan käytännön kriteerien näkökulmista. Osallisuuden
osa-alueet ovat 1) osallisuus omassa elämässä, 2) osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa sekä 3) osallisuus yhteisestä hyvästä.
TUKEE!-hankkeessa osallistamisessa onnistuttiin hyvin. Työpajojen parasta antia
olivat juuri vapaaehtoisuus, yhdessä tekeminen sekä osallistujien, niin nuorten kuin
ammattilaistenkin, tasa-arvoisuus työpajaan osallistuttaessa. Yhdessä tekeminen ja osallistaminen -tavoite täyttyi hyvin työpajapäivinä. Hanke osoittautui tärkeäksi kohderyhmälleen – sekä nuorille että ammattilaisille.
Asiakaslähtöisessä toiminnassa haluttiin lisätä nuorten kuulluksi tulemisen kokemusta ja kehittää jaettua asiantuntijuutta. Osallisuuden kokemus oli nuorista
itsestä lähtevää, omaehtoista, tunneperäistä ja yhteenkuuluvuuteen pohjautuvaa
kokemusta. Osallisuus omassa elämässä, osallisuus vaikuttamisen prosesseissa,
osallisuus yhteisestä hyvästä ja osallistuva voimaantuminen olivat kantavia ja onnistuneita teemoja TUKEE!-hankkeessa myös THL:n osallisuus osa-alueiden mukaan arvioituna.

Sokra-koordinaation verkkosivu: Tunnista ja kuvaa ”osallisuuden palanen” (THL 2020)
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Kokemukseni TUKEE!-hankkeesta:
Miksi päätit lähteä mukaan TUKEE!-hankkeen toimintaan?
Koska TUKEE!-hanke oli koulutuksellinen kokonaisuus, jossa pääsi näkemään/kokemaan erilaisia ohjauksellisia menetelmiä, joita voi hyödyntää työssäni lastensuojelussa nuorten kanssa JA ehdottomasti, koska sain näitä kaikkia nähdä/kokea
YHDESSÄ asiakasnuorten kanssa! Hyvin harvoin pääsee tällä tavoin (systemaattisesti) osallistumaan koulutukseen/jonkin kokonaisuuden läpikäymiseen yhdessä
nuorten kanssa. Hankkeessa pystyin eri teemaisiin työpajoihin ”jakamaan aikaani”
asiakasnuorten kesken samalla miettien kunkin nuoren omia kiinnostuksen kohteita. Näin mahdollisimman moni nuori pääsi kokemaan jotain uutta ja erilaista mukaan uskaltautuessaan.
Mitä odotuksia sinulla oli hankkeen toiminnalle ja
vastasiko hanketoiminta odotuksiasi?
Odotukseni ja toiveeni oli, että kunhan edes yhden ”oman” asiakasnuoreni saisin
innostettua mukaan toimintaan – mukaan johonkin uuteen ja erilaiseen. Ja nuoret ylittivät odotukseni, koska useampi nuori halusi osallistua ja jotkut nuoret vielä
useampaan työpajaan!! Työpajat antoivat mahdollisuuden tavallaan madaltaa
”kynnystä” (tai miksi ikinä sitä kutsuisin) työntekijän ja asiakkaan välillä. Yhdessä
kokeminen ja tekeminen sekä yhdessä uusiin elämyksiin heittäytyminen auttaa
luottamuksen syntymistä ja lujittumista aikuisen ja nuoren välillä ja se teki TUKEE!hankkeesta erityisen mahtavan! Lisäksi koin tärkeänä verkostoitumisen mahdollisuuden muiden nuorten kanssa toimivien tahojen kanssa.
Jos saisit nostaa hankkeen toiminnasta jonkin itsellesi
merkityksellisen näkökulman, mikä se olisi?
Nuorten ja asiakkaiden näkökulmasta ajatellen TUKEE!-hanke korosti osallisuuden teemaa hienolla tavalla! Ns. nuoret edellä -toimiminen tuntui hyvältä, jokaisessa työpajassa niin työntekijä kuin asiakas heittäytyivät johonkin uuteen yhdessä.
Työtoiminnan kehittämisen näkökulmasta työpajat antoivat itselleni lisää kokemuksia siitä mitä kaikkea toimintaa ohjaavassa työotteessa pystyy hyödyntämään! Erityisesti mieleen jäi yksittäisenä itselleni uutena asiana croquis-piirtäminen! Helposti ja nopeasti toteutettavaa mukavaa tekemistä, jossa kuitenkin nuori
pystyy samalla oppimaan jotain itsestään – oppimaan siitä miten havainnoi, mitä
havainnoi ja mihin asioihin keskittyy piirtämisvalintojaan tehdessä.
Lyhyesti kaikkea hankkeessa mielestäni kuvaavat sanat TUTKITAAN JA KOETAAN
YHDESSÄ!!! Kiitos järjestäjille ja toivottavasti lisää tämänkaltaista toimintaa on
myöhemmin, kun korona väistyy ja normaali arki palaa!

Ammattilainen, Porin kaupunki, Lastensuojelu
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TUKEE!-työpajatoiminnasta:

”Nuori pystyi ylittämään
itselleen suuria kynnyksiä
toiminnassanne mukana ollessa
– kiitos siitä ja onnittelut!”

Camilla Tuominen, www.camillatuominen.com
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Elämyksellisyys ja seikkailullisuus
– ”Tänään oli tosi kiva päivä ja
kaikki olivat ihan mukavii”
Minna Kahala, Marko Kontinen, Mika Lehtinen & Jonna Tuurala
Elämys- ja seikkailutoiminta on turvallista, tavoitteellista, tietoista, haastavaa ja
usein yllätyksellistä. Se tapahtuu joko uudessa ympäristössä tai tarjoaa uuden näkökulman tuttuun maisemaan. Toiminta voi olla seikkailulliseksi miellettyä kokonaisvaltaista tekemistä, esimerkiksi retkiä, kiipeilyä tai melontaa. Toisaalta arkinenkin tekeminen voidaan toteuttaa seikkailullisena haasteena.
Elämyksellisen ja seikkailullisen toiminnan tärkeimpänä tarkoituksena on tuottaa toimijalleen vahvoja, oppimista edesauttavia kokemuksia ja elämyksiä.
Seikkailutoiminta voi tuottaa autenttisen kokemuksen omista tiedoista ja taidoista,
mutta myös näiden rajoista. Seikkailukokemus voi muuttaa käsityksiä omista ajattelu- ja toimintatavoista ja näin motivoida muutokseen tai omien vahvuuksien hyödyntämiseen. Seikkailutoimintojen vaikutukset kohdistuvat ihmiseen laajasti, millä
tarkoitetaan sitä, että vaikutukset kohdistuvat tunteisiin, ajatteluun ja koko kehoon.
Seikkailullisten toimintojen kautta voidaan käydä läpi pelkoihin ja ongelmiin liittyviä
kysymyksiä. Seikkailutoiminnoissa on sallittua tuntea kaikenlaisia tunteita, myöskin
kielteiseksi koettuja tunteita. Tunteiden läpi käyminen voi olla tuottaa muutosta.
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Elämys- ja seikkailutoiminnan periaatteisiin kuuluu kunnioittaa ryhmän jäsenten
mielipiteitä. Tämän vuoksi esimerkiksi jännittäviin lajeihin osallistuminen on vapaaehtoista. Luonto ympäristönä luo, siellä tekemisen oheen, loistavat puitteet käydä
nuoren elämään liittyviä asioita läpi niin sanotusti ”ei kenenkään maalla”.
Elämyksellisyyteen ja seikkailullisuuteen
pohjaava työpaja toteutettiin Kokemäellä
Palojärven kauniissa maisemissa. Iltapäivän
aikana nuoret yhdessä oman ammattilaisensa
kanssa pääsivät kokeilemaan pienryhmissä
korikiipeilyä, melontaa, tarkkuusammuntaa ja
ratsastusta. Iltapäivän aikana ruokailut hoidettiin luonnon helmassa, makkaraa ja tikkupullia
paistaen sekä nuotiolla nokipannukahvia
keittäen. Tunnelma päivässä oli rennon leppoisa:
osallistua sai siihen toimintaan, mikä tuntui
mukavalta. Välillä saattoi hetkeksi vetäytyä
metsän rauhaan, vaikka lukemaan e-kirjaa.
Päivässä koettiin monia iloisia hetkiä ja onnistumisen kokemuksia.
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Nuorten palautteita päivästä:

”
”
”

Minusta oli helppoa ja
kivaa tottua porukkaan.

Minusta oli tärkeää yhteishenki.

Se, että sai kokeilla
kaikkea uutta.
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”Minusta oli tärkeää kuulla, mitä nepsyt
tarvitsevat rentoutuakseen”
Hanna Hannukainen & Jonna Tuurala
Neuropsykiatrisiin pulmiin (kuten ADHD, autismikirjon häiriö ja toiminnanohjauksen
pulmat) keskittyvässä työpajassa pohdittiin, miten eri tavoin nepsy-pulmat voivat
arjessa ilmetä ja millaisia arkea helpottavia keinoja on tarjolla. Työpajan keskeisenä sisältönä olivat nepsy-nuorten vahvuudet ja osaaminen, mutta myös stressiherkkyys, jonka takia olemassa olevat taidot jäävät herkemmin piiloon. Erityisesti
työpajassa käytiin läpi toiminnanohjauksen pulmia, aistiherkkyyksiä ja arjen struktuurien tärkeyttä.
Sekä työpajaan osallistuneille nuorille että heidän parissaan työskenteleville ammattilaisille oli tärkeää ymmärtää, ettei nepsy-pulmissa kyse ole yrittämisen puutteesta tai tahallisuudesta – nepsy-henkilön aivot vain käsittelevät saamaansa informaatiota eri tavoin. Esimerkiksi yllättävät muutokset tai ärsykerikas ympäristö,
joita ikätoverit eivät ehkä edes laita merkille, saattavat koetella nuoren jaksamista
erittäin paljon. Kuormittuminen on myös huomattavasti voimakkaampaa – kyse
ei ole tavallisesta väsymyksestä, vaan monet nuoret kertovat opiskeluun liittyvän
väsymyksensä olevan hyvin totaalista, voimat eivät koulupäivän jälkeen riitä enää
mihinkään muuhun ja palautumisaikaa tarvitaan huomattavasti enemmän. Tällöin
sopivan vaatimustason löytäminen ja nuoren vahvuuksien ja osaamisen sanoittaminen nousevat erittäin tärkeiksi rakentavan vuorovaikutuksen tukipilareiksi.
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Nepsy-työpajassa osallistujien oli mahdollista hyödyntää erilaisia aistimateriaaleja ja rentoutuspisteitä työpajan aikana. Myös väritystehtävien tekeminen, mahdollisuus vetäytyä hetkeksi omaan rauhaan sekä itsetuntemusta tukevat välipalatehtävät oli poimittu mukaan seminaariin, jotta päivästä ei tulisi liian raskas.
Seminaarissa oli erilaisia pohdintatehtäviä, joita sai tehdä joko parin kanssa tai
yksin. Näiden tehtävien pohjalta haluttiin nostaa esille nuorten ja ammattilaisten
omia kokemuksia ja näkemyksiä, joista voitiin keskustella yhteisesti.
Päivästä kerättyjen palautteiden perusteella lähes kaikki vastaajat kokivat työpajan aiheen tärkeäksi ja aiheen käsittelyn mielenkiintoiseksi. Eräs vastaajista kirjoitti
tulleensa ymmärretyksi ja hyväksytyksi ja toisessa palautteessa vastaaja kuvasi
samaistuvansa käsiteltävään asiaan. Toisaalta osa vastaajista koki pitkän seminaaripäivän voimia vieväksi. Oli kuitenkin hienoa huomata, että osallistujat kokivat
saaneensa työpajasta apua ja tietoa siitä, miten arkea voidaan hallita paremmin
ja millaisia stressin hallintakeinoja on olemassa.

Poimintoja nuorten antamista palautteista:
”Kaikki oli hyvin ja hän puhui selkeästi ja hauskasti. Oli mukava”

”Minusta tärkeää oli kaikki, mitä selitettiin”

”Minusta tärkeää oli dialogisuus”

”Minusta tärkeää oli rentoutumiskeinot, kuulla erilaisia ratkaisuja esim.
kalenterin käyttö ja kuulla mitä nepsyt tarvitsevat rentoutuakseen”
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Osallisuus työpajatoiminnassa
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Pelillisyys – ”Oli helppoa ja kivaa kokeilla
uusia asioita avoimin mielin”
Eija Tuliniemi & Jonna Tuurala
Pelillisyys on keino, joka mahdollistaa siirtymisen ongelmakeskeisestä ajattelusta voimavarakeskeiseen ajatteluun. Pelaaminen lisää kontaktia ja mahdollistaa
asiakkaan ja ammattilaisen tasa-arvoisemman kohtaamisen. Pelien ja pelaamisen onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi se, että ryhmähenki on hyvä ja ohjaaja
osallistuu pelaamiseen. Pelaaminen tehostaa yhdessä tekemistä ja lisäksi ryhmässä toimimista.
Pelipajoissa oli mahdollisuus kokeilla ja osallistua erilaisia luovia ja pelillisiä, psyykkisen hyvinvoinnin tueksi kehitettyjä, menetelmiä. Pajassa olivat esillä palikkateatteri, virtuaalitodellisuuden testaus, spiraalilautapelin ideointi ja liikuntalaattapelin
kokeilu.

» Sisältää: elämyksellisyys, luovuus, miellyttävyys, leikillisyyttä, mielekästä tekemistä, elämyksiä, haasteita, tukee mielikuvitusta
» Opettaa ongelmanratkaisutaitoja, ratkaisemaan haasteellisia tilanteita, tekemään päätöksiä yhteisen edun hyväksi, lisää vuorovaikutustaitoja, lisää sosiaalisuutta
» Mahdollistaa: mielekkään tekemisen à ajatuksia saa pois omista elämän haasteista,
saa osallistua pelin kehittämiseen, onnistumisen tunteita, uusien asioiden oppimista
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Tämä kuvio sisältää pelillisyyteen liittyviä asioita. Ohessa on tyhjää tilaa, johon voit
lisätä omia kokemuksiasi pelien tuomista ajatuksista.

ALOITUS

Sisältää:
elämyksellisyyttä,
luovuutta, mielekästä
tekemistä, haasteita

Opettaa:
ratkaisemaan haasteellisia tilanteita,
vuorovaikutusta,
sosiaalisuutta,
päätöksentekoa

Mahdollistaa:
mielekäs tekeminen
vie ajatukset pois
elämän haasteista,
onnistumisia,
uuden oppimista

MAALI
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Mieli ja keho sopusoinnussa
Hanna Hannukainen, Marjo Keckman & Miia Häkkinen
Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi
koostuu siitä, että mieli ja keho toimivat sopusoinnussa. TUKEE!-hankkeen
kolmannessa työpajassa keskityttiin
SomeBody®-ryhmätoimintaan, joka on
Satakunnan ammattikorkeakoulussa
kehitetty kehotietoisuutta ja myönteistä
kohtaamista tukeva työskentelytapa.
SomeBody-menetelmällä edistetään
minäkuvan jäsentymistä, hyvinvointia tukevaa asentotietoisuutta, kykyä rentoutua
sekä rauhoittaa omaa hengitystä. Harjoitusten avulla pyritään edistämään keskittymiskykyä sekä oppimista. Somebody sopii kaikille, mutta erityisen hyödyllinen
se on niille, joilla on keskittymisen, oppimisen, sosiaalisten taitojen tai itsetunnon
haasteita.
SomeBody-ryhmätoiminta sisältää paljon erilaisia toiminnallisia harjoituksia, joiden
pohjalta osallistujia haastetaan tekemään omakohtaisia havaintoja omasta kehosta, omista ajatuksista sekä omista tunteista. Näitä kolmen eri tason huomioita ja
oivalluksia puolestaan jaetaan ryhmässä erilaisin dialogisin keinoin. Menetelmän
avulla on mahdollista oppia uutta niin itsestä kuin toisistakin: SomeBody onkin toimiva tapa vahvistaa turvallista ja luottamuksellista ilmapiiriä sekä ryhmäytymistä.
TUKEE!-hankkeen järjestämässä SomeBody-työpajassa osallistujat pääsivät tutustumaan erilaisiin kehotietoisuutta ja tunnetaitoja tukeviin harjoituksiin. Lisäksi
mukana oli rentoutumista tukevia harjoituksia, esimerkiksi erilaisia hengitysharjoituksia, joita osallistujien oli helppo poimia omaan arkeensa. Oli hienoa huomata,
miten rohkeasti työpajan osallistujat lähtivät kokeilemaan kehollisia harjoituksia
ja jakoivat niiden herättämiä ajatuksia, tunteita ja kehotuntemuksia. On kuitenkin
tärkeää muistaa, että yksi SomeBody-toiminnan keskeisistä lähtökohdista on vapaaehtoisuus. Näin ollen myös hankkeen työpajassa osallistuminen erilaisiin harjoituksiin oli täysin vapaaehtoista. Osa nuorista halusikin ensin vain seurata jotakin
harjoitusta ja osallistua vain yhteiseen purkukeskusteluun. Samoin mahdollisuus
vetäytyä välillä ryhmätoiminnasta yksilötehtävien pariin oli mahdollistettu, jotta jokainen osallistuja voisi olla mukana työpajassa omia voimavarojaan kuunnellen.
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Työpajasta kerättyjen palautteiden perusteella valtaosa osallistujista
piti SomeBody-harjoituksia paitsi helppoina ja mukavina, myös tärkeinä.
Konkreettisten harjoitusten ohella työpajassa vierailleiden omakohtaisia
kertomuksia ja kokemuksia pidettiin mielenkiintoisina. Tärkeää ei siis ollut
pelkästään omakohtainen tekeminen, vaan mahdollisuus olla mukana ja
osallistua työpajatoimintaan juuri itselle sopivalla tavalla.

Poimintoja nuorten antamista palautteista:
”Minusta oli tärkeää tulla tänne”

”Minusta oli tärkeää tulla tutustumaan ja saada uusia kokemuksia.”

”Minusta oli helppoa ja kivaa olla harjoituksissa
mukana ja olla vuorovaikutuksessa.”

”Minusta oli ärsyttävää, että kesti niin vähän aikaa.”

Osallisuus työpajatoiminnassa
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Pärjää porukassa!
Hanna Hannukainen & Miia Häkkinen
Camilla Tuominen, www.camillatuominen.com

Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot mielletään usein virheellisesti samaksi asiaksi.
Sosiaalisuudella viitataan siihen, miten
hyvin henkilö viihtyy muiden seurassa.
Sosiaalisilla taidoilla puolestaan tarkoitetaan vuorovaikutuksessa opittuja
taitoja, esimerkiksi taitoa ja kykyä olla
muiden ihmisten seurassa sekä taitoa
ratkaista rakentavasti ristiriitatilanteita.
Sosiaalisia taitoja pystyy siis oppimaan
ja kehittämään.
Pärjää porukassa -työpajassa hyödynnettiin Aggression Replacement Training®
(ART) -menetelmää, joka tähtää toiminnallisten harjoitusten kautta sosiaalisesti hyväksytyn käyttäytymisen vahvistumiseen. Tavoitteena on, että nuori kehittyy
moraalisessa ajattelussa, oppii parempaa itsehillintää ja uusia sosiaalisia taitoja
tullakseen toimeen jokapäiväisessä elämässä.
Pärjää porukassa -työpajassa syvennyttiin ensin ART-menetelmän perusteisiin.
Yhteisen alustuksen jälkeen osallistujat pääsivät jakamaan ajatuksiaan erilaisista
moraalisia ja eettisiä näkökulmia sisältävistä case-tilanteista. Nuorten maailmasta
poimittuja tilanteita lähestyttiin kolmesta eri näkökulmasta: ajattelun kautta, toiminnan kautta sekä tunteiden kautta.
Palautteiden perusteella valtaosa osallistujista koki, että työpajassa oli mielenkiintoista keskustella erilaisista moraalisista
pulmatilanteista ja etsiä niihin ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä. Positiivista palautetta annettiin erityisesti työpajan toimivasta
vuorovaikutuksesta. Tällä vastaajat eivät
viitanneet vain aktiiviseen osallistumiseen
vaan myös mahdollisuuteen osallistua
yhteisiin osuuksiin enemmänkin kuuntelijan roolissa. Lisäksi realistinen tapauskuvaus, joka ei kuitenkaan ollut suoraan
kenenkään osallistujan omasta elämästä,
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helpotti osallistumista yhteiseen keskusteluun: jokaisella oli jotakin kosketuspintaa käsiteltävään asiaan, mutta muiden kommentit eivät kuitenkaan herättäneet
liian voimakkaita tunteita tai esimerkiksi tarvetta puolustautua. Lähinnä yhteinen
keskustelu osoitti, miten monesta eri näkökulmasta ja roolista samaa asiaa voitiin
tarkastella.

Kokonaisuutena oli hienoa huomata, että osallistuminen itsessään oli nuorille tärkeää. Tällainen palaute kertoo, että nuori on luultavasti oppinut tai oivaltanut jotain merkityksellistä tai ainakin nuori on kokenut olonsa hyväksi osallistuessaan
työpajatoimintaan. Onkin tärkeää muistaa, että sosiaaliset taidot kehittyvät parhaiten ympäristössä, jossa ihminen kokee olevansa tasavertainen ja hyväksytty
muiden keskuudessa. Kun yhteishenki on hyvä, ihminen uskaltaa olla oma itsensä.
Vastaavasti osallistumisen kynnys madaltuu joka kerta, kun nuori uskaltaa osallistua johonkin, mistä saa positiivisen kokemuksen ja hyvän mielen.

Poimintoja palautteista:
”Minusta oli tärkeää asiat, joista puhuimme”

”Minusta oli tärkeää vuorovaikutus ja osallistava koulutus.”
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Taidetta ja kulttuuria – ”Eläinterapia oli
aivan ihanaa, samoin se bänditreeni”
Eija Tuliniemi & Miia Häkkinen

Taidelähtöisyys
Taidelähtöisillä menetelmillä laajennetaan ja monipuolistetaan arkista vuorovaikutusta, herkistetään aisteja, tunteita ja mieltä. Suuri hyöty taiteen käytöstä on
huomattu olevan nuorten ohjauksessa, sillä se vahvistaa nuoren ja aikuisen välisen vuorovaikutussuhteen kehittymistä. Taidelähtöisten menetelmien käytössä
on olennaista, että jokaiselle löydetään merkityksellisin ja toimivin taiteen muoto.
Jokainen voi tehdä taidetta omista lähtökohdistaan musiikin, tanssitaiteen, kuvataiteen, sanataiteen, teatteritaiteen, käsityötaiteen, elokuva- ja mediataiteen tai
taideteollisen tekemisen avulla.
Taide tukee ihmisen hyvinvointia monessa ulottuvuudessa: Emotionaalisesti taide
tuo positiivisia kokemuksia ja onnistumisen tunteita; psykologiseen ulottuvuuteen
liittyy taiteen merkitys päämäärien löytymisenä sekä jatkuvuuden tunteena; sosiaalisesti taide tarjoaa työvälineitä vuorovaikutukseen.

26

27

Eläinavusteisuus
Eläinavusteisuudessa hyödynnetään eläintä ohjaus-, kuntoutus- ja terapiatyössä.
Eläimen läsnäolon on esimerkiksi terapiatyössä todettu vaikuttaneen nuoren mielialaan ja asenteeseen kääntäen niitä positiivisemmiksi. Eläimeltä saa huomiota ja
se rauhoittaa mieltä ja vaikuttaa myös sosiaalisiin taitoihin.
Iltapäivä eläinavusteisesti tehtävään hoito-, ohjaus- ja kuntoutustyöhön tutustuen kului joutuisasti. Aloitusluennossa kuultiin eläinavusteisen terapian taustoja.
Pienissä ryhmissä tutustuttiin eläimiin ja ohjaajat kertoivat niiden osallistumisesta
terapioihin. Tapasimme koiria, alpakoita ja poneja sekä hevosia. Kissakin tuli jossain vaiheessa esiin. Eläimiä sai rapsutella ja halailla, jotkut uskaltautuivat ponin
selkään. Ohjelman lomassa tarjottiin pihakahvit.
Kun toimin eläinten kanssa:
→ positiivinen vaikutus mielialaan ja asenteeseen:
» huomion saaminen eläimeltä vaikutus tunteisiin,
» rauhoittava vaikutus,
» lohduttava vaikutus,
» turvallisuuden tunteen kokemus

→ vaikutus sosiaalisiin taitoihin:
»
»
»
»
»

eläimen läsnäolo helpottaa vaikeista asioista puhumista,
yksinäisyyden tunteen,
huomion saaminen eläimeltä,
eläimen hoitaminen ja rapsuttelu,
keskustelun aloittaminen eläimen kautta
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Tässä kuviossa esitetään eläinten kanssa toimimiseen liittyviä asioita. Kuviossa on vapaata
tilaa, johon voit tehdä omia merkintöjäsi eläinten kanssa toimimisen kokemuksistasi ja
tuntemuksistasi.
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Osallisuus työpajatoiminnassa

Kokemukseni TUKEE!-hankkeesta:
Miksi päätit lähteä mukaan TUKEE!-hankkeen toimintaan?
Se vaikutti kivalta idealta, oli muutenkin tylsää aina, ku lähti kotiin nii ylimäärästä
tekemistä.
Mitä odotuksia sinulla oli hankkeen toiminnalle ja
vastasiko hanketoiminta odotuksiasi?
Että siitä tulee hauskaa ja kivaa + pääsi tutustumaan uusiin ihmisiin.
Jos saisit nostaa hankkeen toiminnasta jonkin itsellesi
merkityksellisen näkökulman, mikä se olisi?
Näitä pitäisi olla enemmän, saisi tekemistä muille nuorille, myös niille yksinäisille!

Nuori, Sataedu
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Kokemukseni TUKEE!-hankkeesta:
Miksi päätit lähteä mukaan TUKEE!-hankkeen toimintaan?
Kuulin hankkeesta ja se kuulosti mielenkiintoiselta ja mukavalta. Työskentelen itse
nuorten parissa ja olin nuorten mukana parissa hankkeen järjestämässä tapahtumassa (Auroosa ja loppuseminaari).
Mitä odotuksia sinulla oli hankkeen toiminnalle ja
vastasiko hanketoiminta odotuksiasi?
Lähdimme mielenkiinnolla katsomaan ja osallistumaan hankkeen tarjoamiin pariin
tapahtumaan. Ne olivat positiivinen kokemus niin nuorille kuin meille ammattilaisillekin. Asiasisältö oli tärkeää ja ilmapiiri oli silti rento. Oli huomioitu sekä nuoret että
ammattilaiset, kaikki saivat jotakin.
Jos saisit nostaa hankkeen toiminnasta jonkin itsellesi
merkityksellisen näkökulman, mikä se olisi?
Oli hienoa, että hankkeessa oli saatu yhdistettyä tärkeää asiaa/tietoa nuorille,
mutta myös huvia ja elämyksiä. Uskon, että monelle nuorelle nämä hankkeen tapahtumat olivat tärkeitä. Näissä nuoret tapasivat toisia nuoria, saivat hienoja kokemuksia, onnistumisia ja altistusta jännittäville asioille. Ammattilaiset taas tapasivat
myös toisiaan, saivat vaihtaa ajatuksiaan ja kokemuksiaan sekä verkostoitua.

Ammattilainen, Satasairaala, nuorisopsykiatrian päiväosasto
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Jalkautumista pienryhmiin – ”Minusta oli
tärkeää, että kaikilla oli kivaa ja yhteishenki”
Hanna Hannukainen & Minna Kahala

TUKEE!-hankkeen puitteissa järjestettiin kahdeksan tapaamiskerran mittainen SomeBodykehotietoisuusryhmä. Mukana oli
kuusi nuorta aikuista, jotka halusivat kehittää itsetuntemustaan neljällä eri osa-alueella, joita olivat
a) minä fyysisenä toimijana,
b) minä sosiaalisena toimijana,
c) minä emotionaalisena toimijana sekä
d) minä akateemisena toimijana.
Ryhmän vetäjinä toimi kaksi koulutettua SomeBody-ohjaajaa.
Ryhmäläiset osallistuivat rohkeasti erilaisiin kehollisiin harjoituksiin, joihin palattiin
vielä tarkemmin erilaisten purkukeskusteluiden avulla. Ryhmän ohjaajana oli hienoa seurata, miten nopeasti toisilleen entuudestaan vieraat osallistujat ryhmäytyivät kehollisten harjoitusten avulla. Samoin purkukeskusteluissa edettiin parin
ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen melko henkilökohtaisiinkin teemoihin, joiden
jakaminen tuntui hyvin luontevalta kehollisten harjoitteiden myötä.
SomeBody-ryhmätoiminnan yhtenä keskeisenä tavoitteena on tiedostaa ja tunnistaa omia vahvuuksia. Positiivisen palautteen vastaanottaminen ei kuitenkaan ole
aina helppoa. SomeBody-ryhmätoiminnan ohjaajana olikin hienoa huomata, miten ryhmäläiset kannustivat toisiaan ja sanoittivat toistensa vahvuuksia, jos omien
vahvuuksien tunnistaminen tuntui vaikealta. SomeBody-ryhmätoiminnan syvälliset
keskustelut innostivat niin osallistujia kuin vetäjiäkin ja yhteisen matkan päättäminen tuntui varmasti puolin ja toisin hieman haikealta.
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Camilla Tuominen, www.camillatuominen.com

Kulttuuripaja Lumon ryhmä

Kokemukseni TUKEE!-hankkeesta:
Miksi päätit lähteä mukaan TUKEE!-hankkeen toimintaan?
Kulttuuripaja Lumosta suositeltiin lähtemään mukaan.
Mitä odotuksia sinulla oli hankkeen toiminnalle ja
vastasiko hanketoiminta odotuksiasi?
Ei ollut odotuksia.
Jos saisit nostaa hankkeen toiminnasta jonkin itsellesi
merkityksellisen näkökulman, mikä se olisi?
Sen kerran kun oltiin toisen ryhmäläisen kanssa puhumassa Somebodymenetelmästä. En olisi ikinä uskonut että menen puhumaan yleisön eteen.

Nuori, Tukiranka ry, Kulttuuripaja Lumo

Sataedun ryhmä
Osana hankkeen toimintaa toteutettiin myös työpajoissa esiteltyjen työmenetelmien viemistä nuorten omiin ympäristöihin pienryhmätoimintana. Sataedun Valma eli
ammattiin valmentavassa -koulutuksessa olevien nuorten kanssa vedettiin kaksi
ryhmäkokonaisuutta, joissa tavoitteena oli hankkeen työpajoissa esiteltyjen menetelmien kautta omien vahvuuksien sekä ryhmätyötaitojen vahvistaminen ja itsetuntemuksen lisääntyminen.
Ryhmien sisällöt suunniteltiin yhdessä niihin osallistuvien nuorten kanssa ja hankkeen tavoitteiden mukaisesti kaikki toiminta perustui vapaaehtoisuuteen sekä
tasavertaisuuteen. Valma-koulutuksesta vastaava opettaja toimi yhtenä ryhmän
jäsenenä, samoin hankkeen puolesta ryhmätoiminnan vetämisestä vastannut
osallistui aktiivisesti myös itse toimintaan.
Ryhmässä koettiin monia hauskoja ja ajattelemisen aihetta antaneita hetkiä niin
mustikkapiirakkaa leipomalla, rentoutumalla, moraalitarinoita pohdiskelemalla kuin pakohuoneessa seikkailemallakin. Välillä pysähdyttiin vain juttelemaan ja
vaihtamaan ajatuksia kulloinkin mielen päällä olleista ajatuksista ja tunteista.
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Poimintoja palautteista:
”Minusta oli tärkeää, että saimme olla ja tehdä sitä, mitä halusimme.”

”Kivaa oli joka kerralla. Ikävä Pepperii ja oli hyvä yhteishenki.”

”Tämä ryhmätoiminta on ollut tosi hyvä juttu, meillä ei olisi
ollut taloudellisesti mahdollista tehdä kaikkia noita juttuja,
ja ulkopuolinen vetäjä tuo hommaan vähän ”ryhtiä”.

Kokemukseni TUKEE!-hankkeesta:
Miksi päätit lähteä mukaan TUKEE!-hankkeen toimintaan?
Opettaja puhui siitä ja se vaikutti mielenkiintoiselta.
Mitä odotuksia sinulla oli hankkeen toiminnalle ja
vastasiko hanketoiminta odotuksiasi?
Odotin jotakin mukavaa tekemistä ja hanketoiminta vastasi odotuksiani.
Jos saisit nostaa hankkeen toiminnasta jonkin itsellesi
merkityksellisen näkökulman, mikä se olisi?
Oli mukava mennä kouluun kun tiesi, että myöhemmin olisi jotakin rentoa
tekemistä.

Nuori, Satedu, Valma
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Kokemukseni TUKEE!-hankkeesta:
Miksi päätit lähteä mukaan TUKEE!-hankkeen toimintaan?
Se kuullosti mielenkiintoiselta, ja halusin tutustua siihen.
Mitä odotuksia sinulla oli hankkeen toiminnalle ja
vastasiko hanketoiminta odotuksiasi?
Minulla ei oikein ollut mitään kunnon odotuksia. Ryhmätoimintani oli mielestäni
hauska ja mielenkiintoinen.
Jos saisit nostaa hankkeen toiminnasta jonkin itsellesi
merkityksellisen näkökulman, mikä se olisi?
Hyvä sosiaalinen vuorovaikutus.

Nuori, Sataedu, Valma
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TYÖPAJAT
• Osallisuustyö (Pienet ihmeet, Valmakoulutus/Sataedu, TUKEE! -pelin
kehittäminen, Erilaista uraohjausta)
• Poluttaminen (Arki haltuun -hanke,
ilmiötasolla työnohjauksen ja
mentoroinnin kautta)
• Menetelmäosaamisen jakaminen
(SomeBody:n vieminen Lumoon,
Pienet ihmeet, Valmakoulutus/
Sataedu )

TYÖNOHJAUS JA
MENTOROINTI

KOUTSAUS

• Siltaaminen (Winnovan ja SAMKIn
yhdessä tuottamaan työnohjaaja
koulutukseen)

• Koulutus järjestöyhteistyönä (Arki
haltuun -hanke, FinFami Satakunta,
Porin Sininauha)

• Tiimityön vahvistaminen (perhekeskustoiminta Eurassa)

• Pilotointi -> Työelämän kanssa
tehtävä yhteistyö -> Toiminnan
vakiinnuttaminen opetussuunnitelmaan

• Verkostot tutuiksi (työnohjaus ja
mentorointi, yhteistyöfoorumit)

• AMK-opiskelijat (opinnäytteet,
osallisuus, yhteiskehittäminen,
ohjausosaaminen)

Hankkeen jatkuvuus
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• AMK-opiskelijat (opinnäytteet,
osallisuus, yhteiskehittäminen)

Työnohjaus – ammattilaisten tukena
Eija Tuliniemi & Hanna Hannukainen
Työnohjauksen tarkoituksena on ohjattavan oman työn ja oman itsen tarkastelu ja tutkiminen. Sen voidaan sanoa olevan koko organisaation läpäisevä laadun
varmistaja.
Tutkimusten mukaan työnohjaus vaikuttaa kolmella alueella:
» parantaa ohjattavan toimintaa ja kohottaa toiminnan laatua
» vahvistaa ja selkiyttää ohjattavan ammatti-identiteettiä
» parantaa työyhteisöjen toimintaa.

Camilla Tuominen, www.camillatuominen.com

38

Euran monialaisen ryhmän työnohjaus
TUKEE!-hanke tavoitteli sellaisen monialaisen yhteistyökulttuurin luomista, jossa
yhdessä tekeminen olisi aidompaa, luovempaa, toistensa tekemisestä tietoisempaa ja toisten työtä arvostavaa. Oheisessa kuviossa on esitetty Euran monialaisessa työnohjausryhmässä laaditut tavoitteet. Työnohjauksessa työskenneltiin
koko prosessin ajan aktiivisesti näitä tavoitteita toteuttaen. Laajemmassa mittakaavassa katsottuna kaikki toiminta tähtäsi perhekeskuksen sekä lasten että nuorten tiimin kehittämiseen. Perhekeskuksessa toimii ammattilaisia monelta sektorilta
ja siksi tutustuminen henkilötasolla ja toimenkuvien kautta oli tärkeä lähtökohta.
Yksittäisiä toimintoja tarkastelemalla tuettiin myös perhepalveluja. Perhekeskuksen
lasten sekä nuorten tiimin palveluohjaaja kokosi työnohjauksen tuloksia jo aiemmin sovittuihin käytäntöihin.
Työnohjauksesta ja hankkeen toiminnasta yleensä on kirjoitettu useita artikkeleita
ja niitä on julkaisuprosesseissa. Muun muassa artikkeli hankkeen työnohjauskokemuksista julkaistaan työnohjaajien Osviitta-lehden kesäkuun numerossa. Nuorten
palveluiden vuosikello tallennettiin kunnan nettisivuille ja esitteitä toiminnoista on
jaettu eri reittejä kuntalaisille.

Rehtori Aimo Mattila, kouluterveydenhoitaja Johanna Toivonen ja vararehtori Marjo Lampi.
Taustalla vitriinissä on Euran kartta, johon jokainen koulun oppilas laittaa nuppineulan oman
kotinsa kohdalle. Tällä pyrimme luomaan kouluun yhteisöllisyyttä ja tuomaan esille Euran
kunnan kylien elinvoimaisuutta. Aihetta käsitellään muun muassa luokanvalvojan tunneilla ja
luokkien ryhmäytyksissä.
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Euran työnohjausryhmän tavoitteet

Onnistumisen kokemukset syntyvät usein työelämän muutostilanteissa
Työnohjauksessa kartoitettiin hyviksi todettuja toimintatapoja, mutta haettiin myös
muutosta. Alanne tuo tutkimuksessaan esiin, että onnistumisen kokemukset työssä
liittyvät muutokseen. Onnistumiset taas tuottavat toimintatapojen yhtenäistämistä,
uusia käytäntöjä sekä parempaa työilmapiiriä. Eurassa nuorten palvelut ovat muutostilanteessa ja tähän muutokseen liittyy kiinteästi monialaisen perhekeskuksen
toimintaa. Työnohjauksiin osallistui ammattilaisia koulutoimesta, terveydenhuollosta, sosiaalitoimesta ja lastensuojelusta sekä etsivästä nuorisotyöstä.

Porin monialainen työnohjausryhmä
Porin monialaisessa työnohjausryhmässä oli osallistujia muun muassa työvoimahallinnosta, sosiaalityöstä, nuorisotyöstä, koulumaailmasta, kouluterveydenhuollosta, lastensuojelusta sekä järjestöpuolelta. Työnohjaukselle yhdessä sovittuja
tavoitteita olivat oman jaksamisen tukeminen, keskinäisen tuntemisen vahvistuminen, konsultointikynnyksen madaltuminen, omien ja toisten vahvuuksien tunnistaminen sekä työhön liittyvien tunteiden käsitteleminen.
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Porin monialaisen työnohjauksen myötä oli hienoa huomata, miten hyvin työnohjaukselliset keskustelut toimivat myös erilaista työtä tekevien kesken. Kun osallistujat eivät jaa yhteistä työn tekemisen perinnettä, päästään jopa rohkeammin
keskustelemaan siitä, miten kukin suhtautuu omaan työhönsä, millaisia viitekehyksiä ja työtapoja kukakin työssään hyödyntää tai voisi hyödyntää ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia oman työn tekemiseen liittyy. Tällöin osallistujien käsitysten
”lämmin ravistelu” ei lähdekään vain työnohjaajasta, vaan hyvin pitkälle osallistujista itsestään. Aito oivaltamisen ilo ja toisten sparraaminen oli hienoa seurattavaa,
ja erilaisten töiden myötä osallistujilla oli jaettavanaan hyvin erilaisia näkökulmia
ja ajatuksia. Monialaista työnohjausta voidaankin pitää yhtenä toimivana tapana
laajentaa työn kannalta tärkeitä verkostoja sekä omaa ammatillista näkökulmaa
ja osaamista.
TUKEE!-hankkeessa toteutettiin monialaista työnohjausta sekä Porissa että
Eurassa. Molempien työnohjausryhmien tavoitteena oli tuoda nuorten parissa
työskenteleviä ammattilaisia yhteen, vahvistaa ammattilaisten keskinäistä verkostoitumista sekä pohtia, miten palvelupolku ja käytetyt työtavat vastaisivat mahdollisimman hyvin nuorten tarpeisiin.

Osallisuus työnohjauksessa
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Kokemukseni TUKEE!-hankkeesta:
Miksi päätit lähteä mukaan TUKEE!-hankkeen toimintaan?
Työohjaus moniammatillisessa porukassa houkutteli, koska ajattelin sen tuovan
erilaisia näkökulmia työhöni. Aikaisemmat kokemukseni työnohjauksesta eivät
kaikki ole olleet hyviä ja olen kokenut, että ne eivät ole antaneet minulle lisäarvoa
työhön ja työssä jaksamiseen.
Mitä odotuksia sinulla oli hankkeen toiminnalle ja
vastasiko hanketoiminta odotuksiasi?
Odotuksia minulla ei isommin ollut, mutta olin vain utelias kokemaan työnohjausta moniammatillisessa ryhmässä ja etenkin, kun ne olivat ns. verkostoa eikä omia
työkavereita. Hanketoiminta työnohjaksen osalta vastasi erittäin positiivisesti odotuksiini. Oli mukava pohtia työnohjaajan esille nostamia hyviä teemoja moniammatillisesti. Oli mielenkiintoista ja hyödyllistä kuulla eri alan ammattilaisen näkökulmia teemoihin.
Jos saisit nostaa hankkeen toiminnasta jonkin itsellesi
merkityksellisen näkökulman, mikä se olisi?
Loistava työnohjaaja ja erittäin hyvät ja mielenkiintoiset työnohjauksen aiheet.
Työnohjaaja oli laaja-alaisesti tietoinen verkoston toiminnasta.

Ammattilainen, Työvoiman palvelukeskus
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Mentoroinnilla TUKEE yhteistyöhön
Minna Kahala

TUKEE!-hankkeen monialaisessa mentorointiryhmässä aloitti reilu 10 innostunutta
nuorten kanssa työskentelevää ammattilaista. Matkan varrella ryhmä supistui viiden aktiivisen toimijan joukoksi. Osallistujia lähti mukaan niin julkiselta, yksityiseltä
kuin kolmanneltakin sektorilta ja yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin toisten työnkuvaan tutustuminen sekä monialaisen poluttamisen mallintaminen, jolla pyrittiin case-pohjaisen työskentelyn kautta miettimään erilaisia vaihtoehtoja asiakasnuorten
palveluketjuihin. Ryhmä kokoontui kerran kuussa puolentoista vuoden ajan vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia liittyen niin asiakastyöhön kuin muihinkin omaan
työnkuvaan vaikuttaviin tekijöihin. Toiminnasta saadun palautteen perusteella
osallistujat nostivat työskentelyn tärkeimmäksi anniksi tutustumisen alueella nuorten kanssa työskentelevien tehtäviin ja työnkuvaan.
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Mentorointi on yhteistyösuhde, jonka keskeisenä tavoitteena on edistää oppimista ja
osaamista sekä tukea mentoroitavan ammatillista kasvua.
Mentorointi on menetelmänä yksinkertainen ja perustuu
vuorovaikutukseen mentoroitavan ja mentorin välillä.
Mentoroitavan kysymykset,
kiinnostuksen aiheet ja tavoitteet määrittävät mentoroinnin sisällön. Keskustelut
perustuvat luottamuksellisuuteen, sitoutumiseen ja avoimuuteen, keskeistä on tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen. Mentorointi on prosessi, jossa on läsnä
vahva kehittymislähtöisyys. Vaikka mentorointi tähtäisikin mentoroitavan kehittymiseen, vuorovaikutteisessa prosessissa myös mentori oppii uutta. Mentorointia
voidaan toteuttaa myös ryhmässä. Vertaismentoroinnissa ryhmä muodostuu
mentoroitavista, joista yksi toimii ryhmän vetäjänä ja fasilitaattorina. Ryhmän vetäjä ei ole varsinaisessa mentorin roolissa, vaan hän on ryhmässä tasavertainen
jäsen ja oppija. Vertaismentoroinnissa mentoroitavan ja mentorin roolit on häivytetty entisestään, ja ajatuksena on tasavertainen, uudenlaista ja yhteistä ymmärrystä rakentava dialogi.

Ammattilaisen osallisuus, mentorointi

Kokemukseni TUKEE!-hankkeesta:
Miksi päätit lähteä mukaan TUKEE!-hankkeen toimintaan?
Minua kiinnosti toisten työntekijöiden mielipiteet.
Mitä odotuksia sinulla oli hankkeen toiminnalle ja
vastasiko hanketoiminta odotuksiasi?
Minulle ei ollut odotuksia, mutta hankkeen toiminta oli monipuolisempaa kuin aluksi oletin.
Jos saisit nostaa hankkeen toiminnasta jonkin itsellesi
merkityksellisen näkökulman, mikä se olisi?
Mentorointiryhmässä ryhmän jäsenten kesken jaetut kokemukset ja pohdinnat olivat parasta antia. Järjestön edustajana opin paljon uutta ja sain vinkkejä asiakastyöhön muilta työntekijöiltä/toimijoilta.

Ammattilainen, Tukiranka ry, Kulttuuripaja Lumo
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Koutsi kulkee rinnalla
Minna Kahala, Elina Aho & Katja Kuvaja

Nuoret arvioivat tukihenkilön avun tarpeelliseksi tilanteissa, jotka olivat heille vieraita ja aiheuttivat epävarmuutta. He kaipasivat aikuista ihmistä kertomaan, miten
erilaisissa tilanteissa toimitaan.
Koutsaustoimintaan opiskelijoita valmensi Arki haltuun -hankkeen järjestämä tukihenkilökoulutus, joka toteutettiin FinFami Satakunnan ja Porin Sininauhan koulutusrungon pohjalta. Aktiiviseen koutsaussuhteeseen sitoutuneet opiskelijat kokivat
toiminnan mielekkäänä.
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TUKEE!-hankkeessa haluttiin suoraan kohderyhmälle osoitetun toiminnan lisäksi myös
vahvistaa tulevien ammattilaisten eli hoitotyön, sosiaalialan ja fysioterapian opiskelijoiden valmiuksia kohdennetun tuen tarpeessa
olevien nuorten kanssa toimimiseen. Nuorille
hankkeen alkuvaiheessa tehtyjen haastattelujen perusteella nousi esiin tarve henkilökohtaisemmasta tuesta ja tätä päätettiin lähteä
toteuttamaan Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoitten tekemällä koutsaustoiminnalla eli arkisissa asioissa apua ja tukea tarjoamalla. Kahdenkeskisiä terapioita
voidaan korvata tai vahvistaa ryhmämuotoisella toiminnalla ja tukemalla koutsaustyyppisesti nuoren arjenhallintaa sekä kodin ulkopuolella toimimista. Nämä
arjen auttajat ja kanssakulkijat voivat osallistua palvelutarpeessa olevan arkiseen
elämänhallinnan vahvistamiseen. Koutsaussuhteessa otetaan huomioon tuettavan
omat lähtökohdat ja tarpeet sekä pyritään vahvistamaan hänen omia selviytymiskeinojaan ja voimavarojaan. TUKEE!-hankkeessa haastatellut nuoret tarkoittivat
kodin ulkopuolisilla asioilla esimerkiksi asiointeja erilaisissa virastoissa ja terapiakäynneille osallistumista.

Osallisuus koutsaustoiminnassa

Kokemukseni TUKEE!-hankkeesta:
Miksi päätit lähteä mukaan TUKEE!-hankkeen toimintaan?
Tein vapaaehtoistyötä kotikaupungissani 4 vuotta ja kun muutin opiskelemaan
tänne Poriin, halusin ottaa myös osaa vapaaehtoistyöhön.
Mitä odotuksia sinulla oli hankkeen toiminnalle ja
vastasiko hanketoiminta odotuksiasi?
Lähdin mukaan avoimin mielin. Odotin, että panostuksellani pääsen vaikuttamaan
jonkun nuoren elämään positiivisesti ja saan siitä myös itse voimaa arkeen. Olen
oikein tyytyväinen hankkeeseen ja sen tuottamiin kokemuksiin.
Jos saisit nostaa hankkeen toiminnasta jonkin itsellesi
merkityksellisen näkökulman, mikä se olisi?
Se, kuinka pienellä ajalla ja teolla itselle voi vaikuttaa niin suuresti tuettavan henkilön elämään positiivisella tavalla.
Nuoria opiskelijoita tarvitsisi paljon lisää tukihenkilötoimintaan mukaan. On uskallettava osallistua, se palkitsee varmasti!

Sairaanhoitajaopiskelija, SAMK
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Palautetta:

”

Se oli sit niinku se kodin
ulkopuolinen aika mis ois
vähän tarvinnu apuja.

”

Mut olisihan se tosi hyvä, jos
olisi sellainen mahdollisuus,
että joku voisi tulla sun luokse,
sillä tavalla kun liikkuva tuki.
Eikö se ole sellainen, että ne
voi tulla sun luo ja sitten käytte
yhdessä, vaikka Kelassa?”
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TUKEE nuorelta nuorelle – välineenä mobiilipeli
Minna Kahala, Teemu Erämaa & Sari Merilampi
Motivaation synnyttäminen
on keskeinen osa osallistamista. Motivaation lähde
voi myös olla hyvin erilainen eri ihmisillä. Kuitenkin
on helppo ymmärtää, että
nuorten motivointimenetelmät voivat poiketa muista
ikäryhmistä ja nuorten motivaatiotekijöistä voidaan
varmasti löytää myös yhteisiä tekijöitä.
Pelillisyys on yksi mahdollinen työkalu motivaation herättäjänä. Pelien kautta voidaan havainnollistaa omaa
suoritustasoa, sekä seurata edistymistä tai kehittymistä. Yksi keskeinen pelillisyyden ajatus on myös kilpailu joko itsensä tai toisten kanssa ja tästä seuraava palkinto. Esimerkiksi mobiilipelit, virtuaalitodellisuus ja muut nuoria lähellä olevat menetelmät voivat sellaisenaan jo houkutella nuoria kokeilemaan ja osallistumaan.
Pelillisyyden avulla voitaisiin osittain siirtää ammattilaisen osaamista nuorten saataville ”nuorten välineillä”. Pelillistäminen tarjoaa mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen, sosiaalisten kontaktien luomiseen sekä vuorovaikutukseen pelaajien kesken.
Pelituokiot mahdollistavat yhdessä olemisen ilman sanoja.
TUKEE!-hankkeessa alettiin kehittää mobiilipeliä, joka on toiminnallisilta ominaisuuksiltaan hieman samanlainen kuin nuorten keskuudessa suositut applikaatiot
Musical.ly, Instagram, Snapchat ja Tik Tok, mutta pelkkien videoiden katsomisen
sijaan videoihin on lisätty päälle peliominaisuuksia. Käyttäjät voivat kuvata lyhyen
videon – esimerkiksi arjen haasteen (tiskaaminen, kouluun lähteminen, siivoaminen, valvominen, nukahtaminen, pelaaminen, sosiaaliset tilanteet) – ja linkittää
videon mobiilipeliin. Videon päälle ilmestyy ns. minipeliominaisuuksia (Just Dance,
Guitar Hero ym. reagointityyppisiä minipelejä), jotka tekevät videosta interaktiivisen. Käyttäjät voivat pelata toistensa ”videopelejä” ja näin ”auttaa” toisiaan
haasteissa.
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Suunniteltu mobiilipeli on nimenomaan osallistava eikä yksisuuntainen ”opetuspeli”, vaan sisältö tulee nuorilta itseltään. Pelin kehittämistyössä on järjestetty työpajoja, joissa nuoret ovat aktiivisesti työskennelleet sisällön luomiseksi heidän toiveitaan ja tarpeitaan vastaavaksi. Mobiilipeli toimii myös hyvänä tutkimuskanavana
nuorten käyttäytymiseen. On myös mahdollista, että pelistä tulee viraali, sensaatio,
joka leviää nuorten keskuudessa itsestään ja auttaa kaikkia Suomen nuoria ehkäisemään arjen ongelmiaan yhdessä ja saamaan niihin leikkisän ja humoristisen
näkökulman.
Mobiilipeli auttaa nuoria yhteisöllisyyden avulla ymmärtämään, että muutkin
kamppailevat samanlaisten arjen ongelmien kanssa ja kokevat saavansa peliyhteisöltä tukea, ja näin ollen se auttaa ehkäisemään mielenterveysongelmia.
Mukana pelin kehittämistyössä olleen nuoren sanoin: ”Kun on vaikeaa poistua
omalta mukavuusalueeltaan, voi epämukavuusalueen tuoda omaan ympäristöönsä rauhassa tutustuttavaksi”.

Osallisuus pelin kehittämistyössä

”Nuorten ääni kuului hyvin. Ei ollut niin että asiantuntijat vaan ’paasaisi’ ”
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TUKEE!-hankkeessa osallistettiin myös ammattikorkeakouluopiskelijoita laajasti.
Hankkeeseen tehtiin lähes kymmenen opinnäytetyötä; lähes kaksikymmentä opiskelijaa osallistui toimintaan opinnäytetyönsä kautta. AMK-tutkinnon opinnäytetyön
tavoitteena on, että opiskelija kehittää ja osoittaa valmiuttaan soveltaa tietojaan ja
taitojaan. Opinnäytetyö liittyy aina oman ammattialankäytännön asiantuntijatehtävään. Ylempi AMK -tutkinnon opinnäytetyössä opiskelija puolestaan kehittää ja
osoittaa kykyään eritellä ja ratkaista työelämän ongelmia sekä valmiuttaan vaativaan itsenäiseen asiantuntijatyöhön. Opiskelijat osoittivat opinnäytetöillään, että
he saavuttivat tutkinnolle asetetut tavoitteet. Opinnäytetyöntekijöiden ääntä kuultiin myös, ja he saivat monipuolisia sekä merkittäviä onnistumisen kokemuksia
TUKEE!-hankkeesta.

Poimintoja opiskelijoiden kokemuksista
tehdä opinnäytetyö hanketyössä
Miksi päätit lähteä mukaan TUKEE!-hankkeen toimintaan?
Koin osallistumisen TUKEE-hankkeen toimintaan opinnäytetyön kautta hyväksi
ideaksi, sillä TUKEE-hanke oli liitoksissa oman opinnäytetyömme aiheeseen, vaikka aihe muuttuikin melko paljon alkuperäisestä. Mielenterveysasiat kiinnostavat
itseäni paljon ja toivoin myös opinnäytetyön kautta saavani aiheesta lisää tietoa ja
apua työelämään.
Päätin lähteä mukaan hankkeeseen, sillä valittavista opinnäytetyön aiheista meitä
kiinnosti erityisen paljon aiheet nuorten mielenterveyteen liittyen.
Hanke kuulosti mielenkiintoiselta ja täysin erilaiselta kuin aiemmat osa-alueet sekä
työ- että opiskeluelämässä. En ollut aiemmin ollut hankkeessa mukana, joten siihenkin liittyvät asiat kiinnostivat.
Halusin merkityksellisen opinnäytetyön aiheen, siksi lähdin mukaan mt. aiheisiin.
Nepsy-paja oli mielenkiintoinen.
Tulin hankkeeseen mukaan opinnäytetyön kautta syksyllä 2018. Kohderyhmä, jolle hanketta suunnattiin oli sydämen asia minullekin.... Tosin aika tietämätön vielä
tuossa vaiheessa olin heidän arjen ongelmista ja siitä elämästä mitä nepsy -nuorten kohdalla arjessa vastaan tulee.
Hankkeessa mukana oleminen ja opinnäytetyön kirjoittaminen TUKEE-hankkeesta
on kehittänyt minua valtavasti ja voin oikeasti sanoa, että olin ihan oikeasti aika
etuoikeutettu että sain tehdä opinnäytetyön tästä hankkeesta <3.
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Mitä odotuksia sinulla oli hankkeen toiminnalle ja
vastasiko hanketoiminta odotuksiasi?
Odotuksia hanketoiminnasta oli esimerkiksi erilaiset työpajat ja kokeilut, joita
hankkeen kautta järjestettiin nuorille. Minulla ei ollut kovin montaa odotusta hanketoiminnalle. Lähinnä odotin sitä, että työpajat toteutuisivat ja olisivat onnistuneita.
Lisäksi odotin sitä, että löydetään juurikin uusia tapoja ja keinoja osallistaa nuori
hänen oman mielenterveyden tukemiseen/ongelmien hoitoon. Koen, että nämä
odotukset täyttyivät ja kuulemani/lukemani mukaan uusia keinoja kokeiltiin ja todettiin toimivaksi esimerkiksi mieliala- ja unipäiväkirjan avulla.
Näin hankkeesta lopulta vain pienen osan eli käytännössä hankepäivät. Olisi ollut
kiinnostavaa osallistua myös hankkeen suunnitteluun (vaikka seuraajana) sekä
hankkeen muihin osa-alueisiin. Enempää en kuitenkaan voinut olla poissa töistä,
joten se ei olisi ollut mahdollistakaan. Hankepäivien osalta odotin mukavia tiedonsaannin ja yhdessäolon päiviä, ne toteutuivat. Hanke oli enemmän mitä odotin.
Nuoret oli selvästi hyötyneet pajoista. Odotin, että saisin itse tietoa, ja sainkin, voin
hyödyntää oppimaani th. sh työssäni. Myönnän, että alkuun en ehkä ymmärtänyt
hanketta oikein. Ensimmäinen nepsy-paja, jonka aiheena oli seikkailullisuus, avasi
asioita jo enemmän ja ymmärsin mitä hanke tavoitteli ja mikä oli tarkoitus. Tuon
ensimmäisen pajan jälkeen odotin itsekin seuraavia pajoja ja aiheita.
Pajat toteutettiin mielestäni luovalla asenteella ja ikään kuin muutettiin vahvasti
voimassa olevia käytänteitä siitä, miten tämän kaltaisia aiheita ollaan aiemmin käsitelty tai miten työpajoissa yleensä työskenneltiin.
Jos saisit nostaa hankkeen toiminnasta jonkin itsellesi
merkityksellisen näkökulman, mikä se olisi?
Itse koen hankkeen toimintatavoista hyvin mielekkääksi sen, että hankkeessa pyrittiin osallistamaan nuoria ja haluttiin huomioida myös nuorten oma ääni palvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä. Idea on minun mielestäni hyvä ja sillä
voidaan saada aikaan hyviä tuloksia ja silloin palveluita pystytään kehittämään
asiakkaan tarpeista käsin. Myös yhteistyö ja verkostoituminen oli hankkeessa tärkeitä seikkoja mielestäni ja ne tulivat myös opinnäytetyönkin tuloksissa esiin, etenkin tarve sille, että eri toimijoiden tietoisuus toisistaan ja toisten tarjoamista palveluista lisääntyisi.
Minulle merkityksellisin saavutus hankkeella on ehkä palvelupolkujen laajentuminen ja laajentamismahdollisuuksien näkeminen eli että mielenterveystyötä tehdessä yhteistyötä voidaan tehdä ja oppia niin nuorelta aikuiselle, aikuiselta nuorelle
kuin myös esimerkiksi kolmannen sektorin palvelujen kautta. Koen hankkeen toiminnan vahvistaneen tätä odotusta.
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Merkityksellisintä oli nimenomaan nuorten kuuleminen ja heille suunnattujen palvelujen tuottaminen. Halusin tuottaa opinnäytetyön nuorten toiveista ja kokemuksista sekä pajojen hyödyllisyydestä. Olen edelleen kovin innostunut työpajojen
aiheista. Erityisen hienona kokemuksena pidän työpaja 1, iltapäivää, jota vietettiin
Kokemäellä. Silloin oivalsin sen, että meistä jokainen tarvitsee välillä ”irtiottoa” arjesta ja siitä irrottautumisen voi tehdä vaikka luonnon helmassa nokipannukahvia
juoden ja makkaraa paistaen. Toisinaan elämässä tapahtuu asioita, joissa usko
omaan itseensä on koetuksella, mutta silloinkin voi vahvistaa omaa minuutta ja itsevarmuutta, vaikka tekemällä jotain sellaista, jota normaaliarjessa ei tee. Minusta
oli aivan loistavaa siis se, että nuoret tuotiin keskelle luontoa, jotta he ymmärtäisivät myös sen, että välttämättä jännitystä ei tarvitse etsiä seikkailupuistoista vaan
seikkailla voi vaikkapa lähimetsässä.
Kiitos kun halusit kuulla mielipiteeni, arvostan. Ootte jääneet niin mieleen ja
TUKEE-hankkeella on iso paikka mun :ssä. Hieno hanke! Oli todella Hienoa olla
mukana ja tehdä yhteistyötä!

❤
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”Yhdessä kokeminen ja tekeminen sekä yhdessä uusiin elämyksiin heittäytyminen auttaa luottamuksen syntymistä ja lujittumista aikuisen ja
nuoren välillä ja se teki TUKEE!-hankkeesta erityisen mahtavan!”
TUKEE!-hankkeessa tavoiteltiin jaettua asiantuntijuutta nuorelta nuorelle, nuorelta ammattilaiselle, ammattilaiselta ammattilaiselle ja ammattilaiselta nuorelle. Nuorten osallisuuden toteutumista autettiin
suunnittelemalla hankkeen toiminnot siten, että nuoret itse pääsivät
kehittämisasiantuntijoina mukaan suunnittelemaan, toteuttamaan ja
kehittämään työtapoja ja -menetelmiä työstettäväksi edelleen esimerkiksi toiminnallisissa työpajoissa.
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