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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön ytimessä on osallisuus tilaajan toimintaan ja tähän  
kehittämistehtävään liittyvine ulottuvuuksineen. Työn punaisena lankana kulkeekin ajatus “pallon 
heittämisestä” nuorille: siitä, miten entisestään tukea nuorten omaehtoisen osallisuuden 
toteutumista. Osallisuuden edistäminen tukee paitsi tilaajan toimintaa, on se myös koko 
kansalaistoiminnan ja nuorisotyön ammattialalle toiminnan peruskivi.   
 

Vamos Jyväskylän Nuortentalo Katutason toiminnan perustana on ajatus siitä, että kaikki toiminta 
on lähtöisin nuorista itsestään. Nuorten kohtaaminen tapahtuu vertaistasolla nuorilta 
nuorille. Toimintaa ylläpitävät nuoret vapaaehtoiset työntekijöiden tuella. Vapaaehtoiset tulevat 
vaihtelevista taustoista, ja osa tarvitsee enemmän tukea kuin toiset.   
 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selkeyttää tilaajan vapaaehtoistoimintaa. Työn tuloksena 
syntyy Nuortentalo Katutason vapaaehtoisen opas, jonka sisältö on aineistonkeruutilaisuuksiin 
osallistuneiden nuorten vapaaehtoisten itse sanoittamaa ja esiin nostamaa. Opas esittelee erilaisia 
vapaaehtoisen tehtävänkuvia ja antaa työkaluja toiminnan ideointiin.  
 
Aineistonkeruu toteutettiin käytännön kehittämistehtävälle tyypillisesti osallistavin ja toiminnallisin 
menetelmin. Kohderyhmää kuultiin toiminnallisissa työpajoissa. Lisäksi ääneen pääsivät Vamos 
Jyväskylän työntekijät vapaaehtoistoimintaa taustoittavien haastattelujen kautta. 
Aineistonkeruuseen osallistuivat ennen kaikkea tilaajan tuettua vapaaehtoistoimintaa edustavat 
kohderyhmäläiset. Valmiissa vapaaehtoisen oppaassa äänensä saa siis kuuluviin lopulta vain murto-
osa Nuortentalo Katutason vapaaehtoisista.   
 

Laadittu opas on tilaajan ensimmäinen vapaaehtoistoimintaan liittyvä kirjallinen dokumentti. 
Kehittämistyön arvo nousee esiin siis jo niin kutsutun hiljaisen tiedon sanoittamisessa ja saataville 
tuomisessa. Käytetyt osallistavat kuulemismenetelmät ovat sovellettavissa muiden vastaavien 
toimijoiden tarkoituksissa. Toiminnan kehittäminen ja osallisuuden edistäminen voivat olla 
nähtävissä rinnakkain kulkevina tavoitteina, joita pystyy toteuttamaan yhtäaikaisesti.   
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The objective of this functional thesis was to develop voluntary work of Vamos Jyväskylä, a youth 
work organization operating under The Deaconess Foundation. All of the activities of Vamos 
Jyväskylä emanate from the youth themselves. The key concepts within the theoretical framework of 
this thesis are the various forms of  participation and the inclusion of young people.  
 
The data was collected from the volunteers of Vamos Jyväskylä through activity-based 
workshops and a survey. Moreover, the employees were interviewed to gather further information 
about the voluntary work of Vamos Jyväskylä.  
 
The result of this thesis is a guidebook for the volunteers of Vamos Jyväskylä. The guidebook will be 
used as a  orientational material for both current volunteers and for those who are interested in 
volunteering. The guidebook offers tools for practical voluntary work and brainstorming. This 
guidebook is the first written document of this subject in the organization.  
 
The activity-based methods used in this thesis can be applied to other similar functions. Developing 
activity and supporting inclusion can be seen as two parallel aims that can be advanced 
simultaneously. 
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1 JOHDANTO 

Aloitin opinnäytetyöprosessini syyskuussa 2020 tilanteessa, jossa en ollut saanut har-

joittelujaksojen tai töiden kautta suurta ideaa ajankohtaisesta ja itseäni motivoivasta 

alan kehittämistehtävästä. Ahaa-elämyksen puuttuessa päätin lähestyä sähköisesti 

keskisuomalaisia järjestö- ja nuorisoalan toimijoita tarjoamalla aikaani ja osaamistani 

heidän käyttöönsä. Vastineeksi halusin selkeän kehittämistehtävän, jolle olisi tarve. 

Jyväskyläläisen Nuortentalo Katutason työntekijä Hanna Lamberg vastasi pyyntööni 

ja kertoi heidän organisaationsa olevan muutostilanteessa. Nuortentalo Katutason toi-

minta oli juuri siirtynyt Jyväskylän Katulähetys ry:n alta osaksi Diakonissalaitoksen 

Vamos-nuortenpalveluja, ja Nuortentalo oli muuttanut uusiin toimitiloihin. Kenties 

muutosten innoittamana toiminnasta oli eroteltavissa useita erilaisia kehittämistä tai 

tutkimusta kaipaavia kohteita.  

Olen vapaa-ajallani aktiivinen yhdistystoimija ja koordinoinut sitä kautta jonkin ver-

ran vapaaehtoistoimintaa. Innostuinkin kehittämään juuri sitä osa-aluetta tilaajan toi-

minnassa. Opinnäytetyöni tarkoituksena on selkeyttää Nuortentalo Katutason vapaa-

ehtoistoimintaa. Erityistä tilaajan vapaaehtoistoiminnassa on, että se tapahtuu nuo-

rilta aikuisilta nuorille aikuisille. Vapaaehtoisuuteen liittyy tilaajan toiminnassa vah-

vasti vertaisuus, vertaistuen antaminen muille kävijöille.  Opinnäytetyöni tavoitteena 

on tukea näiden nuorten vapaaehtoisten toimintaa tilaajan toimintaperiaatteet, erityi-

sesti osallisuus, huomioiden. Tämä opinnäytetyö selvittää tilaajatahon vapaaehtoistoi-

minnan nykytilaa ja onnistuessaan myös tukee osallisuuden toteutumista jatkossakin 

nuorten vapaaehtoisten toiminnassa.  

Vapaaehtoistoimintaa on kehitetty, tutkittu ja mallinnettu runsaasti eri alojen opin-

näytetöissä. Tässä työssä erityistä on osallisuusnäkökulma. Tarkastelussa on paitsi 

osallistajan rooli, myös nuorten toimijoiden omaehtoinen osallisuus. Kysymyksenä on, 

milloin toiminnan selkeyttäminen ja kehittäminen on työntekijästä tai toiminnan ke-

hittäjästä lähtöisin ja milloin taas aidosti nuorista itsestään. Tämän opinnäytetyön läh-

tökohtana on tilaajan toiminnassa jatkuvasti läsnä oleva ajatus siitä, että oikeanlaisilla 

työkaluilla ja tuella osallisuus toteutuu nuorten omasta halusta ja omin teoin.  

Opinnäytetyöni tuloksena syntyy Nuortentalo Katutason vapaaehtoisen opas. Opas an-

taa taustatukea nuorten vapaaehtoistoiminnalle sekä sisältää työkaluja toiminnan ide-

ointiin ja toteuttamiseen. Oppaan tarkoituksena on ”heittää pallo” nuorille itselleen: 
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oppaan luettuaan nuori tietäisi entistä selkeämmin mitä kaikkea vapaaehtoinen voi 

Nuortentalo Katutasolla tehdä ja uskaltaisi rohkeammin tuoda omia ideoitaan esiin. 

Opas tulee olemaan tilaajan ensimmäinen vapaaehtoistoimintaan liittyvä kirjallinen 

dokumentti.  

Opinnäytetyöni aineisto on kerätty tilaajaorganisaation vapaaehtoisilta pääasiallisesti 

toiminnallisin menetelmin. Vapaaehtoisten joukko on moninainen ja kohderyhmäläi-

set tulevat vaihtelevista taustoista. Osa toimijoista tarvitsee paljon tukea, ja toiset pär-

jäävät itsenäisesti vastuullisissa tehtävissä.  

 Kehittämistyön tarve ja tavoitteet 

Nuortentalo Katutason toiminnassa on tällä hetkellä toista kymmentä vapaaehtoista. 

Vapaaehtoiset ovat nuoria aikuisia, jotka ovat yleensä työvalmennusjakson jäl-

keen tulleet mukaan toimintaan vapaaehtoisen roolissa. Työvalmennus on kuitenkin 

keväällä 2020 poistunut Nuortentalo Katutason toimintamuodoista, joten tulevaisuu-

dessa talon toiminnassa mukana olevat vapaaehtoistoimijat eivät ole välttämättä yhtä 

tietoisia Nuortentalo Katutason toiminnasta yleisesti eivätkä siten aina ole orientoi-

tuneita toimimaan vapaaehtoistoimissa ilman perehdytystä tai valmiiksi annettuja 

ohjenuoria. Vapaaehtoistyöhön ei Nuortentalo Katutasolla olla saatu erityistä pereh-

dytystä, vaan toimenkuva on muotoutunut lähinnä nuoren omasta aloitteesta ja mui-

den vapaaehtoistoimijoiden esimerkin mukaan. Nuortentalo Katutason toiminnan 

perusperiaatteisiin kuuluu se, että kaikki toiminta on nuorista itsestä lähtöisin ja he 

myös ovat pääroolissa toimintaa toteutettaessa. (Lamberg 2020a.) Näiden lähtökoh-

tien perusteella voi olettaa, ettei vapaaehtoisen tehtävänkuva ole aina nuorelle erityi-

sen selkeä.  

 

Vapaaehtoisen oppaan valmistaminen alkoi vapaaehtoisten tilanteen kartoittami-

sella. Mitä heidän mukaansa vapaaehtoinen tekee Nuortentalo Katutasolla käytän-

nössä ja millaisia konkreettisia vapaaehtoistehtäviä siellä on? Jo olemassa olevien 

tehtävien lisäksi oli kartoitettava mahdollisuuksia: mitä muuta vapaaehtoiset voisivat 

tehdä? Vapaaehtoistyön selkeyttäminen oli siis tehtävä yhdessä nuorten vapaaehtois-

ten kanssa. 
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Vapaaehtoisen työnkuvan selkeyttäminen, konkreettisten työtehtävien listaus sekä 

osallistavien kuulemistapojen mallintaminen olivat tälle opinnäytetyölle asettamani 

tavoitteet. Parhaassa tapauksessa tämän kehittämistehtävän kautta saataisiin malli 

siitä, miten kohderyhmän nuorten kaltaisia, erilaisissa elämäntilanteissa olevia nuo-

ria voidaan kuulla vastaaviin aiheisiin liittyen.  Työni päätavoitteena oli saada tulok-

set käytäntöön oppaan ja sen jalkauttamisen muodossa. Punaisena lankana kulkivat 

ajatukset osallisuudesta ja siitä, miten se toteutuisi jatkossa entistäkin paremmin 

kohderyhmän toiminnassa.  

2 LÄHTÖKOHDAT 

 Nuortentalo Katutaso  

Nuortentalo Katutaso on 18–35-vuotiaiden nuorten aikuisten päihteetön kohtaamis-

paikka. Talo toimii osallistujien ehdoilla, ja kaikki tapahtumat ovat kävijöiden itsensä 

suunnittelemia ja toteuttamia. Kävijäjoukko koostuu varsinkin erityistä tukea tarvitse-

vista nuorista miehistä. Tuen tarpeen taustalla on työttömyyttä, mielenterveys- ja 

päihdeongelmia sekä alhaista koulutustaustaa. (Jyväskylän Katulähetys ry 2019, 1-4.) 

Nuortentalo Katutaso tarjoaa paitsi nuorten tuottamia tapahtumia, myös viikoittaista 

ryhmätoimintaa sekä tilan oleskelulle. Talolta löytyy toimintavaihtoehtoja erilaisten 

pelien, soitinten ja muiden vastaavien välineiden muodossa. Keskusteluseuraa on saa-

tavilla työntekijöiden ja vapaaehtoisten toimesta. Nuortentalo Katutaso on ainut alu-

een nuorisotila, joka tarjoaa yli 18-vuotiaille säännöllistä toimintaa säännöllisin auki-

oloajoin, myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä. Nuortentalo Katutaso on ainoa paikka 

Jyväskylässä, jossa saa ilmaiseksi peseytyä ja pestä pyykkiä. (Diakonissalaitos 2020.) 

Nuortentalo Katutason työmuodot ja kohderyhmä eroavat selkeästi esimerkiksi Jyväs-

kylän kaupungin tarjoamista palveluista. Katutason erityisyys on paitsi laajoissa auki-

oloajoissa, myös siinä, että tilatoimintaa järjestävät nuoret itse. Nuoret toimivat koh-

taajina ja toiminnantoteuttajina nuorisotyöntekijöiden tuella. (Jyväskylän Katulähetys 

ry 2019, 14-15.) 

Nuortentalo Katutaso toimi kevääseen 2020 asti Jyväskylän Katulähetys ry:n alla, 

mutta on syksyn 2020 aikana siirtynyt toimimaan osana Diakonissalaitoksen Vamos-

nuortenpalveluita. Nuortentalo Katutaso on Vamos Jyväskylän toinen toimintamuoto 

kadulle jalkautuvan nuorisotyön lisäksi (Diakonissalaitos 2020b). Vamos-toiminta on 
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suunnattu pääosin 16─29-vuotiaille ja sitä järjestetään yhteensä yhdellätoista paikka-

kunnalla. Vamos-toiminta tukee nuoria arjen perusasioissa sekä tulevaisuuden suun-

nittelussa, kuten koulu- ja työelämään siirtymisessä. (Diakonissalaitos 2020c.)  

Nuortentalo Katutason toimintaa säätelevät Diakonissalaitoksen arvot. Diakonissalai-

tos (2020a) nimeää arvokseen kristillisen lähimmäisenrakkauden, jolla tässä tapauk-

sessa tarkoitetaan muiden huomioimista ja kunnioittamista. Muita Diakonissalaitok-

sen arvoja ovat ihmisoikeuksien puolustaminen sekä mahdollisuuksien luominen hei-

kommassa asemassa olevien elämään. Diakonissalaitos arvottaa toiminnassaan myös 

halua kehittyä ja kehittää, niin omassa toiminnassaan kuin yhteiskunnankin tasolla. 

(Mt.) Diakonissalaitoksen missiona on vahvistaa luottamista, osallisuutta ja toimi-

juutta. Työtä tehdään ihmisen kanssa, ei tämän puolesta. (Mt.) Vamos Jyväskylän nuo-

risotilatoiminnan tavoitteita ovat muun muassa yksinäisyyden vähentäminen, syrjäy-

tymisvaarassa olevien tai jo syrjäytyneiden nuorten kohtaaminen, maahanmuutta-

januorten integrointi sekä nuorten arjen- ja kaveritaitojen lisääminen (Jyväskylän Ka-

tulähetys ry 2019, 4). 

2.1.1 Nuorisotilatoiminnasta  

Määtän & Tolosen (2011, 5) mukaan vapaa-aikaan liittyvät mielikuvat ovat usein 

myönteisiä nuorten keskuudessa. Vapaa-ajan voidaan katsoa olevan koulun tai työn 

ulkopuolelle jäävää aikaa. Kiilakoski, Kivijärvi, Gretschel, Laine & Merikivi (2011) 

avaavat näkemyksiä nuorten tiloista teoksessa Annettu, otettu, itse tehty: nuorten va-

paa-aika tänään. Heidän mukaansa nuorten tiloja tutkittaessa on tärkeää huomioida 

paitsi fyysinen ympäristö, myös se, miten nuoret kokevat tilan. Ihanteellinen tila tun-

tuu olevan sillä tavalla väljä, että se mahdollistaa mahdollisimman laajan ja moninai-

sen kävijäjoukon osallistumisen ja antaa nuorille aidosti mahdollisuuksia osallistua 

toimintaan ja tulla kuulluksi tilaan liittyvissä asioissa.  (Mt., 57-91.) 

 

Nuorisotilatyössä korostuu Merja Kylmäkosken (2007, 17) mukaan toiminnan kasva-

tuksellisuus. Nuorisotilatyössä nuori kohdataan ja nuorta kuullaan aidon läsnäolon 

hengessä. Työntekijän ja asiakkaan välinen dialogisuus kannustaa nuoria kävijöitä 

osallisuuteen heidän kasvuaan tukien. (Mt., 17.) Myös Gretschel (2011) kannustaa dia-

logiseen suhteeseen nuoren ja kasvattajan välillä. Dialogisessa suhteessa molempien 
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osapuolten vahvuudet ja asiantuntijuus pääsevät esille. Tällaisessa vuorovaikutussuh-

teessa ja kasvatuksessa nuoret saavat mahdollisuuden vaikuttaa toiminnan sisältöihin 

ja päämääriin. (Mt., 7.) 

 Kohderyhmä 

Nuortentalo Katutason toiminnan kohderyhmänä on laaja joukko NEET-nuoria (Not 

in Employment, Education or Training) sekä yksinäisyyttä ja kroonista yksinäisyyttä 

kokevia nuoria (Jyväskylän Katulähetys ry 2019, 9). Vapaaehtoisten joukosta löytyy 

kohderyhmäläisiä, mutta osa on kasvatusalaa opiskelevia tai jo valmistuneita nuoria. 

Myös maahanmuuttajataustaisia nuoria osallistetaan koko ajan enemmän toiminnan 

suunnitteluun ja toteuttamiseen (mt., 7). Nuorten taidot, kyvyt ja edellytykset toimia 

vapaaehtoisena vaihtelevat suuresti taustan mukaan. Vapaaehtoisia voidaan pitää ker-

ralla vain parikymmentä (mt., 4-5).  

Nuortentalo Katutalon vapaaehtoistyön tavoitteena on saada tekijä hyötymään yksi-

näisyyden ehkäisyssä, osallisuudessa ja arjen taitojen oppimisessa (mt., 4). Vapaaeh-

toisten nuorten toimintaan kuuluu Nuortentalo Katutason arjen toimintojen toteutta-

minen työntekijöiden tuella. Vapaaehtoiset suunnittelevat ja toimeenpanevat talon 

toiminnan sekä vastaavat kiinteistönhoidosta. Tilaajan mukaan tärkeintä vapaaeh-

toistyötä on vertaisuuteen perustuvan kohtaamisen järjestäminen muille nuorille (mt., 

6). Kohtaaminen tilalla tapahtuu siis nuorten itsensä toimesta vertaistasolla. Organi-

saation työntekijät ovat mukana ohjaamassa kohtaamista sekä taustalla tapahtumien 

toteutumisessa (mt., 7).  

Vapaaehtoistehtäviä on räätälöitävissä nuoren oman osallistumiskynnyksen mukaan. 

Tehtävät voivat olla matalan kynnyksen toimia, kuten uusien välineiden hankin-

taa, pienryhmiin osallistumista tai kahvilatyötä. Laajimmillaan vapaaehtoistyö voi olla 

omannäköisen toiminnan järjestämistä tai viikoittaista pitkäkestoista ryhmänohjaa-

mista. (Lamberg 2020a.) 

2.2.1 Vapaaehtoistoiminnasta  

Vapaaehtoistyötä tunnutaan yleisessä keskustelussa arvostettavan.  Käytännön tasolla 

arvostus ei aina välity toivotulla tavalla. Kailan (2014, 61) kirjoittaa vapaaehtoisen tar-

vitsevan arvostuksen kokemuksia organisaation puolelta. Vapaaehtoisen tulee saada 

kokea antamansa panoksen tulleen huomatuksi.    
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Ari Marjovuon (2014, 86) mukaan vapaaehtoisuuteen liittyy usein toive vapaaehtois-

ten keskuudessa vallitsevasta tasa-arvosta ja siitä, että vapaaehtoistoimija kokisi tule-

vansa kohdelluksi oikeudenmukaisesti. Mainittujen elementtien ohella vapaaehtois-

toimijoiden on koettu kaipaavan organisaatiolta huolenpitoa, turvallisuuden tunnetta 

ja vastuullisuutta. Lisäksi useille vapaaehtoistyötä tekeville tärkeää on ollut omien ar-

vojen toteuttaminen vapaaehtoistoiminnassa. (Mt., 86-88.) Onnistuakseen tehtävis-

sään vapaaehtoisen tulee saada perehdytys organisaatioon, käytännön vapaaehtoistyö-

hön ja -tehtäviin. Organisaatiossa tulee olla sopimus siitä, kuka perehdyttää vapaaeh-

toiset mihinkin osa-alueeseen. Perehdytys voi tapahtua eri tavoin, sitä voidaan toteut-

taa esimerkiksi kirjallisena, koulutuksen kautta tai työntekijän tai toisen vapaaehtoi-

sen toimesta. (Kaila 2014, 34.)   

 

Vapaaehtoistoimintaa voidaan mahdollistaa myös henkilöille, jotka eivät välttämättä 

kykene itsenäisesti selviytymään vapaaehtoisen tehtävistä. Tukemisen tapoja voivat 

olla vaikkapa avustajan käyttäminen tai vapaaehtoistehtävien räätälöiminen yksilöllis-

ten tarpeiden ja kykyjen mukaan. Myös kokeneempien vapaaehtoisten hyödyntäminen 

uusien vapaaehtoisten opastajina on esimerkki vapaaehtoistoiminnan tukemisesta. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2020.) Anne Laimio (2020) kirjoittaa tuetun vapaa-

ehtoistoiminnan tarkoittavan sitä, että osallistuminen mahdollistetaan kaikille vapaa-

ehtoistoimintaan haluaville. Matala kynnys sekä osallistumisen esteiden tunnistami-

nen ja kaataminen ovat tukemisen ytimessä (mt.). Liisa Ansio nostaa artikkelissaan 

(2017, 9) esiin tuetun vapaaehtoistyön mahdollistavan roolien muuttumista, sillä tuet-

tuna autettu voikin olla auttaja. Rajala & Nieminen (2017, 79) kokoavat teoksensa lo-

pussa Ansionkin esiin tuomaa osallisuuden edistämisen näkökulmaa: tuettu vapaaeh-

toistoiminta voi tuoda kuuluviin myös niiden ryhmien äänet, joilla saattaa olla yleisesti 

heikommat vaikutusmahdollisuudet.   

 

Vamos Jyväskylän toiminnassa toteutetaan sekä tuettua että ”tavallista” vapaaehtois-

toimintaa. Anna Purola (2017) kirjoittaa tuetusta vapaaehtoistoiminnasta tamperelai-

sessa Kulttuuripaja Virrassa. Pajan toiminta on avointa 18─35-vuotiaille, joilla on jo-

kin mielenterveyden haaste (mt., 24). Halukkaista nuorista koulutetaan vertaisohjaa-

jia pajalle ja vertaisohjaajia tuetaan tehtävissä työntekijöiden toimesta (mt., 24-28). 
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Toimintaan osallistumisen tavat, tavoitteet ja viikkorytmit ovat jokaisen vapaaehtoisen 

itsensä määriteltävissä. Osallistumispakkoa ei ole. (Mt., 27.) Kulttuuripaja Virran toi-

minnan periaatteet kuulostavat kohderyhmää myöten samankaltaisilta kuin Vamos 

Jyväskylänkin. Molempia paikkoja yhdistänee kykyihin uskova kohtaaminen ja kan-

nustava asenne (mt., 26). Purolan esiin nostama Kulttuuripaja Virran kävijän lausunto 

kuulostaa mielestäni siltä, että se olisi voinut tulla myös Nuortentalo Katutason kävi-

jän suusta:  

”Täällä työntekijät ovat sellaisessa asemassa, että he mahdollistavat mei-
dän toimintaa eivätkä päätä siitä tai määrää sitä. Tukee ja mahdollis-
taa.” (Mt., 24.) 

 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Opinnäytetyöni ollessa enemminkin käytännön kehittämistehtävä kuin tutkimus, on 

perusteltua käyttää siitä Vilkan & Airaksisen (2003) määrittelemää termiä toiminnal-

linen opinnäytetyö. Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on jokin konkreettinen 

tuotos, produkti, jonka tarkoituksena voi olla vaikkapa toiminnan ohjeistaminen 

tai järkeistäminen (mt., 9, 63). Toiminnallinen opinnäytetyö eroaa tutkimuksellisesta 

opinnäytetyöstä siinä, että ensin mainitussa ei aina ole perusteltua analysoida laadul-

lisesti kerättyä aineistoa yhtä tarkasti (mt., 57-58). Sen sijaan aiheen ja aineiston ke-

rääminen tulee pystyä perustelemaan hyvin (mt., 64). Produktin lisäksi toiminnalli-

sessa opinnäytetyössä tuotetaan raportti, josta tulee selvitä prosessin lähtökohdat, to-

teutuminen ja tulokset. Prosessi, tuotos ja tekijän oppimiskokemukset tulee arvioida 

raportissa. (Mt., 65.) Raportin ja produktin erottamista toisistaan tukee Toikon & Ran-

tasen (2009, 23) lausunto, jonka mukaan tutkimuksellinen kehittämistoimintaa teh-

dään paitsi muutoksen toivossa, se myös tuottaa uutta, perusteltua tietoa. Produkti tu-

lee tehdä sellaiseksi, että siitä on tilaajalle käytännön hyötyä. Käyttökelpoinen loppu-

tulos tekee kehittämistoiminnasta merkityksellistä (mt., 159).  

 

Opinnäytetyöni on siis toiminnallinen ja tutkimuksellinen kehittämistehtävä, jonka 

lähtökohtana ovat kohderyhmän osallisuus sekä vaikutusmahdollisuudet omaan toi-

mintaansa ja sen kehittämiseen. Tärkeäksi kysymyksesi nousee se, kenen ehdoilla ke-

hittämistyötä tehdään? Toikko & Rantanen (2009, 48) määrittelevät kehittämi-

selle karkeasti jaoteltuna olevan määriteltävissä kaksi suuntaa: kehittäminen ylhäältä 

alaspäin tai alhaalta ylös. Vaikka kehittämisen tarve on määritelty organisaation 
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työntekijöiden ja opinnäytetyöntekijän toimesta, on tässä työssä toteutettava kehittä-

minen ehdottomasti toimijoista organisaatiotasolle päin tapahtuvaa. Kehittäminen 

tapahtuu kohderyhmän ehdoilla ja heidän näkökulmastaan.   

 

Toikko & Rantanen (2009, 89) näkevät osallistavan kehittämisen tämän ajan muoti-

ilmiönä. Osallistamisesta ja kohderyhmien osallistumisesta on heidän mukaansa mo-

nenlaista hyötyä kehittämistyössä (mt., 90). Asiaankuuluvat henkilöt ovat oikeutet-

tuja osallistumaan heitä ja heidän toimintaansa koskevaan kehittämisprosessiin (mt., 

91). Osallistava toiminta voi johtaa osallistumiseen: mahdollisuuksien tarjoaminen 

edesauttaa mahdollisuuksien hyödyntämistä. Osallistaminen tulisi tapahtua osallis-

tujien omilla ehdoilla ja ryhmän dialogisuutta hyödyntäen. Avoin dialogi on Toikon & 

Rantasen mukaan mahdollista vain tilanteissa, joissa myös eriävät mielipiteet ja nä-

kemykset sallitaan. (Mt., 90, 99.) 

3 OSALLISUUDEN ULOTTUVUUDET TÄSSÄ OPINNÄYTETYÖSSÄ 

Opinnäytetyöni tietoperusta ohjaa kerätyn aineiston ohella vapaaehtoisen oppaan te-

kemistä. Olen rajannut viitekehyksen laajan nuorisotila- ja vapaaehtoistoiminnan hah-

mottamisen sijaan käsittelemään osallisuutta. Nuorten osallisuus on Vamos Jyväsky-

län toiminnan perusperiaatteita, joten käsittelen aihetta tässä työssä kahden tilaajaor-

ganisaatiolle ja tälle työlle merkityksellisen ulottuvuuden kautta.  

 Osallisuudesta yleisesti 

Osallisuutta terminä on käsitelty runsaasti viime vuosien aikana. Haasteena on ollut 

käsitteen laajuus ja monimerkityksisyys: sama käsite on voinut tarkoittaa eri tahoille 

eri asioita. Jämsen & Pyykkönen (2014) ovat päätyneet tarkastelemaan osallisuutta 

kolmeen alaluokkaan jaoteltuna. Osallisuutta voidaan heidän mukaansa nähdä koet-

tavan omaan itseen, ympäröiviin yhteisöihin sekä yhteiskuntaan (mt., 9). Samankal-

taisesti jaottelevat Isola, Kaartinen, Leemann, Lääperi, Schneider, Valtari & Keto-To-

koi (2017, 23): osallisuuden kokemuksia voidaan muodostaa ensinnä omaan elämään, 

toiseksi yhteiskunnan ja elinympäristön vaikuttamisprosesseihin sekä kolmanneksi 

osallisuutta voidaan kokea paikallisesti.  
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Käsitteen ymmärtämistä osaltaan vaikeuttavat sen sisarkäsitteet osallistuminen ja 

osallistaminen. Nämä kolme käsitettä menevät arkipuheessa helposti sekaisin. Osal-

listuminen on osallisuuden muoto. Mona Särkelä-Kukko (2014, 34-35) kertoo osallis-

tumisella tarkoitettavan toimintaa, konkreettista osallistumista tai reagoimista tavoit-

teiden saavuttamiseksi. Osallistumisen seurauksena yksilötasolla voi ja usein tapahtuu 

vaikuttamista oman elämän kulkuun tai siihen oleellisesti liittyviin asioihin. Osallistu-

minen voi olla keino oman itsensä toteuttamiseen. Kun yksilö osallistuu, on tällä mah-

dollisuus kokea ja tuntea osallisuutta. Osallisuuden kokemukseen liittyvät tuntemuk-

set kuuluvuudesta, vaikuttamismahdollisuudesta, päätöksenteosta, aktiivisuudesta ja 

sitoutuneisuudesta (mt., 35, 51). Osallistuminen luo vuorovaikutuksellisuutta, yhtei-

syyttä ja asioiden jakamista muiden kanssa. Osallistaminen taas on osallistumiseen (ja 

sen myötä osallisuuteen) kannustamista.  

 

Ihmisen sosiaaliseen perusluonteeseen kuuluu toimiminen yhdessä muiden ihmisten 

kanssa.  Ihminen toimii, elää ja on yhteydessä muihin ihmisiin, kuuluu johonkin. Tätä 

ilmiötä kutsutaan osallisuudeksi. Osallisuus ei ole ihmisen ominaisuus tai yksilön toi-

mintaa. Osallisuus toteutuu ihmisen ja yhteisön suhteessa. (Nivala & Ryynänen 2013, 

16, 26.) Osallisuus vaatii jotain sekä yksilöltä että yhteisöltä (mt. 2013, 27). Yhteisö 

tarjoaa toimintamahdollisuuden ja yksilö voi halutessaan tämän mahdollisuuden hyö-

dyntää eli osallistua. Saman ihmisen osallisuus eri yhteisöissä vaihtelee: jossakin yh-

teisössä osallisuus voi olla vahvaa ja toisessa hyvin vähäistä. Osallisuuden esteenä voi 

olla esimerkiksi taloudellisia, sosiaalisia ja taidollisia syitä. Kielitaidon ja teknologia-

osaamisen puute tai ennakkoluulot ja pelot toimintaa kohtaan voivat estää osallistu-

mista (ja sitä kautta osallisuutta) (Rahikka-Räsänen & Ryynänen 2014, 17-18). Osallis-

tuminen voidaan myös kokea turhaksi: saatetaan ajatella, ettei kuitenkaan tulla kuul-

luksi tai päästä osaksi yhteisöä. 

 

Osallisuudella on aina myös yhteiskunnallinen ulottuvuus. Vaikka osallisuus toteutuu 

usein pienissä yhteisöissä, luo osallisuus niissä mahdollisuuksia myös yhteiskunnalli-

selle osallisuudelle. Osallisuuden toteutuminen vaatii yhteisöön kuuluvilta toimimista 

yhdessä siten, että jokaisella on paitsi mahdollisuuksia toimia myös mahdollisuuksia 

ja valtaa todella vaikuttaa yhteisön asioihin. Osallisuus edellyttää vastuuta ja sitoutu-

mista toimintaan yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. (Nivala & Ryynänen 2013, 
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27).  Osallisuuden tunteelle olennaista on yksilön kokemus kuulluksi ja arvostetuksi 

tulemisesta (Koivisto, Isola & Lyytikäinen 2018, 21). 

 Ulottuvuus 1: Ohjaaja osallistajana 

Opinnäytetyöprosessini onnistumisen edellytyksenä on paitsi kattava taustatutkimus, 

myös toimintani ohjaajana. Produktin tuottaminen vaatii kerättäväksi tietoa, jonka 

voi saada vain kohderyhmää aidosti innostamalla ja osallistamalla. Ohjaajan on osat-

tava käyttää hyödyksi erilaisia rooleja. Opinnäytetyön aineistonkeruuvaiheessa sovel-

lan erityisesti fasilitaattorin ja draamakasvattajan rooleja. 

 
Fasilitointi on työskentelyä, joka tapahtuu ryhmälähtöisesti erilaisin menetelmin. Fa-

silitaattori johdattaa ryhmää kohti yhteistä päämäärää. Kaiken keskiössä on ajatus 

ryhmästä asiantuntijana. Ryhmäläiset ovat toimiva osapuoli: he ideoivat ja tekevät 

päätökset itse. Fasilitaattori edesauttaa toimintaa helpottamalla ryhmätyöskentelyä, 

pitämällä huolta ajankäytöstä ja antamalla työkaluja ideointiin. (Summa & Tuominen 

2009, 8-9.) Hyvän fasilitaattorin ominaisuuksiin kuuluu puolueettomuus, suunnitel-

mallisuus ja luottamus ryhmän osaamiseen (mt., 10). Fasilitaattori hyödyntää työs-

sään erilaisia menetelmiä. Omassa fasilitaattorin roolissani hyödynnän erityisesti ide-

ointiin soveltuvia menetelmiä, sillä ne palvelevat parhaiten kehittämistehtäväni tar-

koituksia. 

 

Draamakasvattaja on opettaja, taiteilija ja tutkija (Heikkinen 2004, 156). Hän kohtaa 

oppijoita erilaisten roolien kautta vaihtelevissa, myös fiktiivisissä, maailmoissa, ti-

loissa ja ajoissa. Heittäytyminen on ensiarvoisen tärkeää draamakasvattajan rooleissa 

toimimisessa. Draamakasvattajalle eduksi ovat myös sosiaalinen äly ja yksilön sekä 

ryhmän kohtaamisen taidot. (Heikkinen 2004, 156-157.) Draamakasvattajan haas-

teena on ryhmän innostaminen. Innostaminen onnistuu vain kasvattajan ollessa itse 

aidosti innostunut. Leikillisyys on osa draamakasvatuksen perustaa. Leikin tai toi-

minnan pohjalla vaikuttaa aina vakavuus. Vakavassa leikillisyydessä kaikki on vapaa-

ehtoista ja toiminnan hyödyt tulevat sivutuotteena (mt., 57). Leikin kautta mahdollis-

tetaan sellainen vakavuus, joka voisi olla haastavaa pelkän keskustelun avulla (mt., 

157).  
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Draamakasvatuksen pohjana on mahdollisuuksien tilan luominen. Mahdollisuuksien 

tila tekee hauskanpidosta ja heittäytymisestä mahdollista ilman pelkoa ja tuomitse-

mista (mt., 22-23). Heikkinen (2004) erittelee tällaisen tilan mahdollistavan ryhmän 

työskentelyä yhdessä yhteisiä tavoitteita kohti. Vapautuneessa tilassa ryhmä heittäy-

tyy helpommin toimintaan ja uskaltautuu kokeilemaan, sekä tuntee omistajuutta 

omaa työtänsä kohtaan. (Mt., 22-23.) Mahdollisuuksien luominen yhdistää fasilitaat-

torin ja draamakasvattajan rooleja. Kummankin roolin keskiössä on ryhmän ryhmä-

läisten aktivointi, ilmapiiristä huolehtiminen ja ryhmätoiminnan eteenpäin vieminen 

(Mt., 160-161, 164).  

 

Sekä fasilitaattorit että draamakasvattajat hyödyntävät laajasti menetelmiä työssään. 

Kun halutaan saada jokaisen osallistujan ääni kuuluviin, on suositeltavaa käyttää 

osallistavia ja toiminnallisia menetelmiä. Osallistavat menetelmät ovat käytännön 

työkaluja osallistumisen kynnyksen madaltamiseksi. Osallisuuden kokemukset ryh-

mätoiminnassa antavat ryhmäläiselle mahdollisuuden vaikuttaa toiminnan eri vai-

heisiin. Menetelmiä on erilaisia, jotta osallistujien olisi mahdollista osallistua muu-

tenkin kuin puhumalla tai kirjoittamalla. (Kansan Sivistystyön liitto 2017, 6.) Kaila 

(2014, 106) kannustaa hyödyntämään monipuolisia menetelmiä, jos kaikki ryhmän 

jäsenet halutaan saada osallistumaan. 

 

Ohjaajan tehtävä on suunnitella ryhmätoiminta aina aloituksesta toimintaan ja sen 

arviointiin. Osallistavissa ryhmätilanteissa ohjaaja toimii aktivoijana, innostajana ja 

rohkaisijana. Osallistava ohjaaja ei ole asiantuntija tai opettaja, vaan opastaja ja 

koordinaattori, joka ohjaa ryhmää kohti dialogisuutta ja asetettuja tavoitteita. (Kan-

san Sivistystyön Liitto 2017, 6-7.) Koska ryhmässä työskentely vaatii osallistujilta 

ryhmätoiminnallisia ja vuorovaikutuksellisia taitoja, on ohjaajan kiinnitettävä näiden 

edellytysten edesauttamiseen huomiota. Ohjaajan on tarpeen paitsi tarjota erilaisia 

osallistumisen tapoja, myös kiinnittää huomiota hyvän ilmapiirin luomiseen. Ryhmä-

toiminnan aloituksella on valtava merkitys jatkon kannalta. Ohjaajan tulee luoda ryh-

mätilanne turvalliseksi ja luotettavaksi, sellaiseksi, jossa jokainen osallistuja saa tilaa 

ja vapauden osallistua omassa roolissaan omalla tavallaan. Tällaisen hedelmällisen 

ilmapiirin luomista auttaa ohjaajan innostus, rohkeus ja heittäytyminen. (Mt., 9-14, 

38.) 
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 Ulottuvuus 2: Nuorten omaehtoinen osallisuus 

Nuorten osallisuuden lähtökohtana voidaan nähdä ajatus nuorista itsestään kaiken te-

kemisen keskiössä. Osallinen nuori on aktiivinen toimija ja tekijä, ei pelkästään passii-

vinen vastaanottaja, jolle asioita tehdään. Ohjaajan tehtävänä on tukea nuoren osalli-

suutta antamalla tälle tilaa tehdä ja oppia. (Sovijärvi 2013, 10.) Nuortentalo Katutason 

vapaaehtoistoimintaa tarkastellessa on tiedostettava vapaaehtoisjoukon moninaisuus. 

Osa vapaaehtoisista tarvitsee erityisen paljon tukea toimiakseen, kun taas toiset pysty-

vät vaikkapa koulutustaustansa kautta toimimaan hyvinkin itsenäisesti. Nuortentalo 

Katutason vapaaehtoisten kesken osallisuus toteutuu siis hyvin yksilöllisesti.  

 

Tarja Sovijärvi (2013, 10) kirjoittaa nuorten kyllä tunnistavan aidon ja näennäisen vas-

tuun eron. Aito vastuu sitouttaa ja motivoi nuoria, näennäisen vastuun taas tehdessä 

päinvastoin. Anu Gretschel (2011, 4) kysyykin, mikseivät nuoret voisi olla systemaatti-

sesti vaikuttamassa aidosti nuorisotilojen toimintaan. Nuortentalo Katutasolla vaiku-

tusmahdollisuudet eivät kuulosta näennäisiltä. Vamos Jyväskylän projektipäällikkö 

Hanna Lambergin (2020b) mukaan nuoret ovat vuosittain mukana suunnittelemassa 

muun muassa tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa. Nuorten tulee itse päästä ideoi-

maan, suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan toimintaa (Gretschel 2011, 39). 

Kun nuoret saavat osallistua yhteisiin asioihin liittyvään päätöksentekoon ja suunni-

telmien toteutukseen, on heillä varsin erilaiset valmiudet huomioida ja huomauttaa 

talonsisäisten asioiden toimivuudesta (mt., 9).   

 

Aito osallisuus ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovat Vamos Jyväskylän toiminnan 

keskiössä. Nuorten omaehtoinen osallisuus tuntuukin toteutuvan hyvin tilaajan toi-

minnassa. Kaiken kaikkiaan on perusteltua ylläpitää sen asemaa myös tämän opinnäy-

tetyön kautta.  

4 AINEISTONKERUU 

Koska tilaajaorganisaation toiminnan lähtökohtiin kuuluu nuorten osallisuuden edis-

täminen ja omaehtoiseen toimintaan kannustaminen, tapahtui vapaaehtoistoiminnan 

selkeyttäminen tässä kehittämistehtävässä osallistujien omilla ehdoilla. Päädyin ke-
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räämään aineistoa toiminnallisten ja osallistavien menetelmien kautta, jotta mahdol-

lisimman moni kohderyhmäläisistä voisi osallistua. Menetelmien vaihtuvuus mahdol-

listaa erilaisten henkilöiden osallistumista: jokainen voisi kokea ainakin jonkin mene-

telmistä turvalliseksi ja hyväksi. Kuulin nuoria vapaaehtoisia kahdessa työpajassa. Li-

säksi haastattelin Vamos Jyväskylän kahta työntekijää ymmärtääkseni paremmin ti-

laajan toimintaa, erityisesti vapaaehtoistoiminnan osalta. Toteutin aineistonkeruun 

valituilla tavoilla, jotta voisin opinnäytetyön tekijänä valmistaa mahdollisimman hy-

vän ja tilaajan toimintaa palvelevan vapaaehtoisen oppaan. 

 Työpajojen taustalla 

Tilaajan toiminta-ajatusten, tavoitteiden ja toiveiden perusteella lähdin rakentamaan 

aineistonkeruuta osallistavien menetelmien kautta. Vamos Jyväskylän projektipääl-

likkö Hanna Lambergin mukaan Nuortentalo Katutason vapaaehtoiset tulevat hyvin 

erilaisista lähtökohdista ja heillä on vaihtelevat arjen ja sosiaalisten tilanteiden taidot. 

Näiden tietojen perusteella jouduin sulkemaan kokonaan kirjallisena toteutettavan ai-

neistonkeruun pois.  

Työpajat pidettiin Nuortentalo Katutason tiloissa lokakuussa 2020.  Työpajojen taus-

tavaikuttajina olivat tavoitteet osallisuuden ja osallistumisen mahdollistamisesta, tur-

vallisen ilmapiirin luomisesta sekä tiedon tuottamisesta toiminnallisuuden kautta.  Ta-

voitteena oli saada mahdollisimman monen vapaaehtoisen asiantuntemus käyttöön, 

eli eri menetelmien avulla mataloittaa osallistumisen kynnystä ja saada jokaisen osal-

listujan ääni kuuluviin. Työpajojen kohderyhmän ollessa Nuortentalo Katutason va-

paaehtoiset, oli lähtökohtana ajatus siitä, että he itse ovat oman toimintansa asiantun-

tijoita. Karreinen, Halonen & Tennilä (2017) muistuttavat vapaaehtoisten ehdotuksiin 

myönteisesti suhtautumisen merkityksestä. Vapaaehtoisia osallistaessa tulisi luottaa 

siihen, että parhaat ideat tulevat aina tekijöiltä itseltään (mt., 143-145).  

Vain kahden työpajan järjestäminen tuntui alussa riskiltä: voisiko niin lyhyessä ajassa 

saada kerättyä tarpeeksi aineistoa oppaan rakentamista varten? Työpajojen vähäinen 

määrä oli kuitenkin perusteltavissa opinnäytetyön tekemisen tiiviillä aikataululla sekä 

vapaaehtoisten ajan käyttämisellä. Oli pohdittava, kuinka monta kertaa vapaaehtoisia 

voisi sitouttaa tällaiseen projektiin kaiken muun toiminnan ohella. Kehittämistehtävä 
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on kiistatta tärkeä, mutta samoin on nuortentilan perustoiminta, jota kohderyhmä pi-

tää yllä. Työpaja-aikataulua laatiessa pohdin myös kohderyhmäläisten voimavaroja ja 

niiden riittämistä.  

Yhden työpajan kestoksi sovittiin kaksi tuntia. Tähän aikajaksoon tuli sisällyttää itse 

aineistonkeruun ja sisällöntuottamisen lisäksi niitä tehostavia menetelmiä, kuten läm-

mittelyharjoitteita. Lämmittelymenetelmien tavoitteena on herätellä ryhmäläinen ko-

konaisvaltaisesti aiheeseen ja tilanteeseen niin aivojen, kehon kuin ryhmätilanteen 

osalta. Kokonaisvaltaisesti turvallinen tila, vastaanottavainen ilmapiiri ja rentous 

edesauttavat ideoiden syntymistä ja aiheisiin paneutumista. Vaihtelevat menetelmät 

antavat osallistujan ja ryhmän yhteiselle luovuudelle tilaa. Olennaista on, ettei mitään 

ideoita tai ehdotuksia tyrmätä tai suljeta suoraan pois. Työpajoihin valitsemani mene-

telmät mahdollistavat osallistujan vastaanottaa ja tuottaa uusia ajatuksia ja toiminta-

tapoja. 

Työpajan aloitus on merkityksellinen hetki sen jatkumista ajatellen. Hyvä aloitus luo 

pohjan hyvälle kokonaisuudelle. Aloituksessa voi ja siinä kannattaa painottaa erilaisia 

tekijöitä, kuten vuorovaikutuksellisuutta ja ongelma- tai ratkaisukeskeisyyttä (Kansan 

Sivistystyön Liitto 2017, 14). Onnistuneen aloituksen lisäksi tärkeässä roolissa on myös 

toimintojen purkaminen. Osallistavia menetelmiä käytettäessä on tarpeen ottaa har-

joitteiden tuomien kokemusten ja tunteiden reflektoinnille aikaa. Reflektoinnin ja ar-

vioinnin avulla opetellaan avointa keskustelua ja omien kokemusten pohdintaa myös 

kriittisesti (mt., 6).  

 Ensimmäinen työpaja 

Ensimmäisen työpajan tarkoituksena oli selvittää Nuortentalo Katutason vapaaehtois-

ten käsityksiä vapaaehtoisen toimenkuvasta Katutasolla tällä hetkellä ja tulevaisuu-

dessa. Valitsemieni menetelmien kautta lämmiteltiin tapaamisen teemoja varten ja ke-

rättiin taustatietoa ryhmästä. Yhtenä työpajan tavoitteena oli saada osallistujat ideoi-

maan vapaasti, ilman arvostelun uhkaa (Kansan Sivistystyön Liitto 2017, 26). 

Ensimmäistä työpajaa markkinoitiin kohderyhmälle kasvotusten Nuortentalolla sekä 

vapaaehtoisten omassa Whatsapp-ryhmässä, johon sain luvan liittyä opinnäytetyöpro-

sessin ajaksi. Työpajoihin ei ollut erillistä ilmoittautumista, joten osallistujien mää-



20 

 

rästä ei ollut tietoa etukäteen. Paikalle saapui yhteensä kahdeksan vapaaehtoista. Li-

säksi paikalla oli taustatukena Nuortentalo Katutason vapaaehtoistoiminnasta vas-

taava nuorisotyöntekijä Kim Hokkanen.  

Yksi vapaaehtoisista poistui tapaamisesta ennen kuin mitään harjoitteita oli edes tehty. 

Toinen vapaaehtoinen koki työpajan menetelmät ilmeisesti liian lapsellisina tai tur-

hauttavina, ja pyysi lupaa poistua noin 45 minuutin jälkeen. Kolmas kahdeksasta osal-

listujasta poistui tauon jälkeen vedoten päänsärkyyn. Koko kahden tunnin työpajan 

suoritti lopulta yhteensä viisi vapaaehtoista. Joukko oli kokoonsa nähden aika hetero-

geeninen – mukana oli mies- ja naisoletettuja sekä maahanmuuttajataustaisia vapaa-

ehtoisia.  

Työpajan aloituksessa oli haasteita. Aloittaminen viivästyi hieman sovitusta aikatau-

lusta ja osallistujien tuntui olevan haastavaa keskittyä aluksi. Ensin esittelin itseni ja 

työpajan tarkoituksen. Kävimme nimikierroksen, jonka aikana sai kertoa yhden sellai-

sen asian, mitä oli aiemmin samana päivänä tehnyt. Tämä mahdollisti matalalla kyn-

nyksellä jokaisen osallistua ja päästä ääneen ilman sen suurempaa painetta. Kerrotta-

vat asiat eivät olleet kovin henkilökohtaisia, mutta jättivät kertojalle itselleen mahdol-

lisuuden halutessaan kertoa myös jotakin henkilökohtaista.  

Työpajan aloitukseen liittyvien haasteiden takia päätin ohjaajana jättää pois toimin-

nallisen lämmittelyharjoitteen, minkä tajusin pian olleen huono valinta. Juuri ryhmän 

lämmittäminen ja toiminnallisuus olivat asioita, joista olin lukenut. Juuri nämä tekijät 

olin kokenut tärkeimmiksi asioiksi, jotta ryhmätilanteeseen syntyisi edellytyksiä osal-

listua.  

Ohitettuani lämmittelyosion esitin erilaisia väittämiä, joihin osallistujat vastasivat sil-

mät kiinni nostamalla peukalon ylös, mikäli olivat samaa mieltä väittämän kanssa ja 

laskemalla peukalon alas, jos olivat eri mieltä. Alla esitelty mielipidepiiri-nimellä kul-

kenut harjoite sujui hyvin, mutta kymmenen väittämää tuntui olevan muutamalle osal-

listujista liian pitkä aika olla hiljaa ja kuunnella. Osalle vapaaehtoisista oli haastavaa 

olla silmät kiinni pitkän aikaa. 

Väittämät:  

1. Katutaso on minulle tärkeä paikka   
Seitsemän seitsemästä osallistujasta oli samaa mieltä väittämän kanssa. 
 
2. Vapaaehtoistyö on minusta mukavaa   
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Seitsemän seitsemästä osallistujasta oli samaa mieltä väittämän kanssa. 
 
3. Vapaaehtoistyö on joskus raskasta  
Seitsemän seitsemästä osallistujasta oli eri mieltä väittämän kanssa. 
 
4. Olen toteuttanut omia ideoitani toimiessani vapaaehtoisena Nuortentalo 
Katutasolla  
Viisi seitsemästä oli samaa mieltä väittämän kanssa. Kaksi oli eri mieltä. 
 
5. Omien ideoiden toteuttaminen on helppoa Nuortentalo Katutasolla  
Viisi seitsemästä oli samaa mieltä väittämän kanssa. Kaksi oli eri mieltä. 
 
6. Tiedän, miksi Nuortentalo Katutasolla on vapaaehtoistoimintaa   
Yksi osallistujista ei tiennyt. 
 
7. Vaparitoiminta on tärkeää Nuortentalo Katutasolle   
Kaikki olivat samaa mieltä väittämän kanssa. 
 
8. Tunnen, että työpanostani arvostetaan Nuortentalo Katutasolla  
Kaikki olivat samaa mieltä väittämän kanssa. 
 
9. Olen saanut tarpeeksi kiitosta tekemästäni vapaaehtoistyöstä  
Kaikki olivat samaa mieltä väittämän kanssa. 
 
10.Tiedän, mistä tai keneltä pyytää tukea, kun sitä tarvitsen vapaaehtoi-
sena toimiessani  
Kaikki olivat samaa mieltä väittämän kanssa. 

 

Mielipidepiiri-harjoite antoi arvokasta taustatietoa paikalla olleiden vapaaehtoisten 

kokemuksista ja ajatuksista. Harjoitteen kautta selvisi, että Nuortentalo Katutaso on 

kaikille paikallaolijoille tärkeä paikka, vapaaehtoistoiminta on heistä mukavaa eikä 

sitä koeta raskaaksi. Vastausten mukaan kaikki osallistujat tuntevat työpanostaan ar-

vostettavan Nuortentalo Katutasolla ja kokevat saavansa tarpeeksi kiitosta tekemäs-

tään vapaaehtoistyöstä. Positiivinen asia oli myös se, että kaikki osallistujat kokivat 

tietävänsä, mistä tai keneltä pyytää tukea, kun sitä tarvitsee vapaaehtoisena toimies-

saan. Väittämien myötä selvisi kuitenkin myös, että kaksi seitsemästä osallistujasta ei 

ole toteuttanut omia ideoitaan toimiessaan vapaaehtoisena Nuortentalo Katutasolla. 

Samoin kaksi seitsemästä vapaaehtoisesta koki omien ideoiden toteuttamisen vaike-

aksi tai haastavaksi Nuortentalo Katutasolla. Yksi osallistujista ei tiennyt, miksi Nuor-

tentalo Katutasolla on vapaaehtoistoimintaa.  
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Puutteellisen lämmittelyn takia ensimmäinen varsinainen aiheenkäsittelyosio sujui 

vaihtelevasti. Osion tavoitteena 0li listata erilaisia Nuortentalo Katutason vapaaehtois-

tehtäviä ja jakaa niitä teemoittain alaluokkiin osallistujien haluamalla tavalla. Tuloksia 

saatiin kyllä lopulta, mutta koska ryhmä oli hieman jäässä, oli menetelmän toteutta-

minen haastavaa osallisuuden näkökulmasta. Ryhmä ei ollut valmis sanomaan tai kir-

joittamaan ideoita, joten suunnitelmistani huolimatta jouduin lypsämään heiltä tietoa 

useiden esimerkkien varjolla. Ryhmäläisille saattoi pahimmassa tapauksessa jäädä 

menetelmästä olo, ettei juuri mitään saatu aikaan. Tässä vaiheessa myös kaksi osallis-

tujista oli jo keskeyttänyt työpajan, joten tunnelma oli kenties siksikin hieman erikoi-

nen. 

Tehtävänkuvien listauksen ja teemoittelun jälkeen pidettiin tauko, jonka aikana koko-

sin jo esiin tulleet asiat yhteen. Tämä kasvatti omaa hieman hukassakin ollutta ohjaa-

jan itsetuntoani, sillä huomasin, että haasteista huolimatta tavoitteet oli saavutettu. 

Tauon jälkeen kertasin listatut tehtävänkuvat ja varmistin, että olin ymmärtänyt kaikki 

käydyt keskustelut oikein. Tässä vaiheessa työpajaa kolmas osallistuja poistui.  

Kertauksen jälkeen lämmiteltiin seuraavaa aiheenkäsittelyosiota varten. Sana-assosi-

aatiorinki, jossa oli puheen lisäksi selkeä toiminta (pallon heittäminen toiselle) sai ryh-

män heräämään. Toiminnan selkeä rakenne, yksinkertaiset ohjeet, toiminta ja järjes-

tys tuntuivat rohkaisevan ryhmäläisiä kertomaan omia ideoitaan ääneen.  

Työpajan toinen käsiteltävä aihe oli vapaaehtoisten tehtävänkuvien ideointi. Ideoita 

kerättiin samalla ajatuksella, kuin sana-assosiaatioharjoitteessa: palloa heittämällä 

vuoro siirtyy ja uusi idea tulee aina edellisestä ideasta. Ensimmäisellä ideointikierrok-

sella oli vain seuraavat ohjeet: jokainen idea on varteenotettava, kenenkään ideoita ei 

saa tyrmätä ja on toivottavaa, että jokainen osallistuu ideointiin. Ideat saivat olla mitä 

tahansa maan ja taivaan väliltä. Toisella kierroksella ohjeet olivat muuten samat, 

mutta ideoiden tuli olla sisätiloissa toteutettavia, kuitenkin niin, että sisätilaa ei ollut 

määritelty miksikään tietyksi tilaksi. Tämän aivoriihi-ideointimenetelmän aikana kir-

joitin kaikki tulleet ideat ylös. Lopuksi luin ryhmälle ääneen kaikki ideat ja harjoite 

purettiin lyhyellä keskustelulla: miltä tuntui tehdä - oliko vaikeaa tai helppoa.  

Työpajan lopuksi pyysin jokaista osallistujaa valitsemaan yhden hetken työpajan 

ajalta, joka jäi jostakin syystä mieleen. Halutessaan tämän hetken sai jakaa muiden 

kanssa ääneen ja halutessaan sai myös perustella valintansa. Jokainen vapaaehtoinen 
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oli valinnut pallon heittämisen ja ideoinnin positiivisessa mielessä mieleen jääneeksi 

asiaksi. Tämä oli minulle ohjaajana selkeä palaute myös seuraavassa työpajakerrassa 

hyödynnettäväksi: tämän kohderyhmän kanssa tulisi välttää abstrakteja ja epämääräi-

siä ohjeita ja työtapoja. Ryhmälle oli selkeästi mieleen konkreettinen toiminta yhdis-

tettynä ideointiin ja ajatusten sanoittamiseen.  

 Toinen työpaja 

Toista työpajaa suunnitellessa pääosassa oli edellisen työpajan reflektointi: Mikä on-

nistui ja mikä oli haastavaa? Millaiset työtavat toimivat juuri tämän kohderyhmän 

kanssa? Miten voisin valmistautua entistä paremmin? Miten osallisuus toteutuisi en-

tistä paremmin toisessa työpajassa?  

Halusin, että toinen työpaja noudattaisi samankaltaista rakennetta kuin ensimmäinen 

työpaja. Rakenne muodostuisi siis samalla tavalla aloituksesta, lämmittelystä, aiheen-

käsittelystä, tauosta, lämmittelystä, aiheenkäsittelystä ja lopetuksesta.  Mikäli toiseen 

työpajaan osallistuisi ensimmäisessä työpajassa mukana olleita vapaaehtoisia, loisi 

sama rakenne heille mahdollisesti turvallisuuden ja tuttuuden tunnetta, mikä osaltaan 

auttaisi heitä rentoutumaan ja luomaan turvallista ilmapiiriä. Näin myös uusien osal-

listujien osallistuminen helpottuisi.  

Toisesta työpajasta tiedotettiin samoin kuin ensimmäisestäkin. Viestintäkanavana 

käytettiin vapaaehtoisten Whatsapp-ryhmää eikä ennakkoilmoittautumista ollut tällä-

kään kertaa. Toiseen työpajaan osallistui lopulta vain kolme vapaaehtoista, ja heistäkin 

yhden oli mahdollista olla läsnä vain puolen tunnin ajan. Jouduin siis lennosta tiivis-

tämään työpajan noin puoleen tuntiin, vaikka olinkin suunnitellut sen kestoksi kaksi 

tuntia. Etuna oli se, että kaikki osallistujat olivat olleet mukana myös ensimmäisessä 

työpajassa. 

Puolen tunnin aikana toteutettiin suunnitelman mukaisesti lämmittelynä fiiliskierros 

ja sana-assosiaatiorinkiharjoite. Leikki toimi hyvin kohderyhmän kanssa ensimmäi-

sellä kerralla, joten siihen oli helppo päätyä tälläkin kertaa. Leikin idea on yksinkertai-

nen. Siinä on konkreettista toimintaa, jonka kautta kaikki voivat osallistua helposti ja 

paineettomasti. Leikki avaa tilaa ideoinnille ja kaikkien ideoiden hyväksymiselle. 

Näistä syistä se tuntui hyvältä tavalta aloittaa toiminta ja varsinaisten aiheiden käsit-

tely. 
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Lämmittelystä siirryttiin ensimmäisen aiheen eli vapaaehtoisen perehdytyksen käsit-

telyyn. Osallistujat piirsivät yhteistyössä paperille Nuortentalo Katutason uuden va-

paaehtoisen ja kuvittelivat hänelle taustan ohjeideni avustukselle. Seuraavaksi tämä 

kuviteltu vapaaehtoinen, 27-vuotias Stig, istutettiin tyhjälle tuolille ja kuuma tuoli -

tekniikkaa käyttäen osallistujat toimivat hänen ajatusääninään. Tavoitteena oli sanoit-

taa kysymyksiä ja ajatuksia, joita ensimmäistä kertaa paikalle saapuvalla vapaaehtoi-

sella voisi olla mielensä päällä. Tekniikan kautta esiin nousseita kysymyksiä olivat seu-

raavat: 

1. Mihin vapaaehtoisen tulee sitoutua? 

2. Miten saan tietää kaikkien nimet ja sen, kuka on työntekijä ja kuka vapaaehtoi-

nen? 

3. Mitä voin tehdä vapaaehtoisena Nuortentalo Katutasolla? 

4. Keneltä voin pyytää apua, jos sellaista tarvitsen? 

5. Miten voin olla vapaaehtoisena täällä? 

6. Miten voin auttaa? 

7. Mitä toiminta kustantaa? 

8. Miten järjestetään tapahtumia? 

9. Mitä täällä on aiemmin tehty? 

Lisäksi esiin nousi erilaisia käytännön kysymyksiä esimerkiksi siivouskomeron ja ros-

kakatoksen sijainnista, Nuortentalon aukioloajoista sekä kahvinjuonnista. Ajatusääniä 

tuotettiin vuorotellen, jotta tekniikan rakenne olisi selkeä ja mahdollistaisi myös 

ujoimpien osallistumisen. Lopuksi käytiin tulleet kysymykset läpi ja pohdittiin niihin 

vastauksia.  

Osallistujien mukaan käytännön kysymyksiin parhaiten vastauksia saa kysymällä 

työntekijöiltä. Joihinkin käytännön kysymyksiin löytyy vastaus myös toimijan nettisi-

vuilta tai Nuortentalon seinältä, esimerkiksi aukioloajat näkyvät talon ovessa. Yksi 

osallistujista ehdotti, että vapaaehtoinen voisi aika ajoin kysyä työntekijöiltä tai 

muilta vapaaehtoisilta suoraan, miten voisi olla avuksi. Näin hän voisi saada apua ti-

lanteisiin, joissa ei tiedä mitä voisi tehdä. Osallistujien mukaan toiminta on paljon 

omasta itsestä kiinni ja tehtäviä saa tehdä vapaasti. Vapaaehtoisen tulee heidän mu-

kaansa tietää toiminnasta ainakin se, että se on ilmaista eikä siitä saa palkkaa. Mitään 
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ei ole siis pakko tehdä, paitsi vapaaehtoistyöhön saapuessa kirjautua töihin ja tehtä-

vien päättyessä kirjautua ulos töistä.  Talon tapoihin ja sääntöihin, kuten fyysiseen 

koskemattomuuteen ja päihteettömyyteen tulee osallistujien mukaan myös sitoutua. 

Ohjeisiin saa perehdytyksen työntekijöiltä. 

Tässä vaiheessa yhden osallistujan oli poistuttava työpajasta. Jäätyäni kahden osallis-

tujan kanssa kolmistaan, päätin hypätä suoraan suunnittelemaani lauseentäyden-

nystehtävään. Annoin osallistujille lomakkeet, joihin he saivat omin sanoin täydentää 

aloittamani lauseet. Kirjoittamisen ohjeena oli pohtia, mitä haluaisi sanoa Nuorten-

talo Katutason uudelle kävijälle tai uudelle vapaaehtoiselle. Osallistujan antaessa lu-

van voisin hyödyntää vastauksia osana vapaaehtoisen opasta. Osallistujat kokivat 

omien sanojensa mukaan lauseentäydennystehtävän helppona ja toimivana harjoit-

teena. 

 Haastattelut 

Syventääkseni työpajoissa saatuja aineistoja haastattelin kahta Vamos Jyväskylän 

työntekijää, vapaaehtoistoiminnasta vastaavaa nuorisotyöntekijä Kim Hokkasta sekä 

Vamos Jyväskylän projektipäällikkö Hanna Lambergia. Haastattelujen tavoitteena oli 

saada kattavampi kuva tilaajaorganisaation toiminnasta erityisesti vapaaehtoistyön 

suhteen. Haastattelujen päämääränä oli tiedonhankinta ei-tutkimuksellisessa mie-

lessä. Haastattelut eivät olleet varsinaisia tutkimushaastatteluja, joten en ole litteroi-

nut niitä kokonaisuudessaan. Nauhoitin haastattelut ja nostin kehittämistehtävän 

kannalta olennaiset osat esiin.  

Valitsin kysymykset etukäteen ja jaoin ne kolmeen alaluokkaan sen perusteella, mihin 

aiheeseen kysymykset liittyivät. Alaluokiksi nimesin kysymykset organisaatiosta, osal-

lisuudesta sekä vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista. Vapaaehtoistoiminnan koor-

dinointiin liittyvät kysymykset korostuivat haastatteluissa eniten. Kysymysten taus-

talla hyödynsin Katja Kailan (2014) huomioita vapaaehtoistoiminnan johtamisesta. 

Kailan (2014, 18-20) mukaan jo vapaaehtoistoimintaa käynnistäessä kannattaa pohtia 

käytännön ratkaisuja perehdytyksen järjestämiseen, vapaaehtoisten tekemän työn 

määrän seuraamiseen sekä vapaaehtoisten tukemiseen ja kiittämiseen. Valmiista ky-

symyspatteristosta huolimatta halusin pitää haastattelutilanteen osittain avoimena ja 

saatoin kysyä myös vastausten perusteella mieleen nousevia kysymyksiä. 
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4.4.1 Vapaaehtoistoiminnan koordinointi organisaatiossa  

Kummallakin haastateltavalla oli samankaltaiset näkemykset siitä, miten työntekijöi-

den resurssit riittävät vapaaehtoistyön tukemiseen. Kim Hokkanen on nuorisotyönte-

kijä, joka tekee tilatyötä sekä vastaa vapaaehtoistoiminnasta. Vastaustensa perusteella 

hän kokee tällä hetkellä resurssien riittävän vapaaehtoistoiminnan koordinointiin: 

työtunteja on tarpeeksi, eikä muut työtehtävät estä paneutumista vapaaehtoisten tu-

kemiseen. Välillä hän toivoisi enemmän rahaa vapaaehtoisten kiittämiseen. Vaikka il-

man rahaakin pystyy toteuttamaan hienoja kokemuksia, olisi Hokkasesta mukavaa 

joskus näyttää isommin se, miten vapaaehtoisten työtä arvostetaan Vamos Jyväskylän 

toiminnassa. (Hokkanen 2020.) Projektipäällikkö Hanna Lambergin mukaan resurssit 

vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ovat kohtalaiset: niitä saisi olla enemmänkin, 

mutta monet muut toimivat vielä pienemmillä resursseilla. Lamberg kokee työnteki-

jöillä olevan tarvittava osaaminen ja mahdollisuus toimia. Jos työtuntitasolla haluaisi 

laittaa vapaaehtoistoimintaan kaikki mihin kyettäisiin, olisi se taas talon aukioloajoista 

pois. (Lamberg 2020b.) 

Organisaation toimintaan sekä opinnäytetyöni tarpeellisuuteen liittyen ehkä kiinnos-

tavin asia ilmeni haastattelussa. Kävi ilmi, ettei Kim Hokkasella ole tarkkaa tietoa, 

miten vapaaehtoistoimintaa on koordinoitu ennen häntä. Edellisiltä työntekijöiltä ei 

ole periytynyt mitään kirjallisia dokumentteja vapaaehtoistoimintaan tai sen ohjaa-

miseen ja tukemiseen liittyen, vaikka Nuortentalo Katutaso on ollut toiminnassa jo 

pitkään. (Hokkanen 2020.) Tiedossani oli, ettei vapaaehtoisille ole olemassa kirjal-

lista materiaalia, mutta sen puuttuminen työntekijätasolla oli yllätys. 

4.4.2 Osallisuus Nuortentalo Katutason vapaaehtoistoiminnassa 

Vamos Jyväskylän toiminnassa pyritään siihen, että vapaaehtoisen toiminta olisi hyö-

dyksi sekä koko talolle ja yhteisölle että myös tekijälle itselleen. Tämä on Lambergin 

(2020b) mukaan tärkein vapaaehtoistoiminnan ohjaamiseen liittyvistä periaatteista. 

Lamberg nostaa esiin myös pyrkimyksen pysyä nuoren elämässä mukana silloinkin, 

kun elämäntilanteet muuttuvat. Edesauttaakseen nuoren pysymistä mukana talotoi-

minnassa, muutetaan tarvittaessa keinoja ja tavoitteita kyseisen nuoren kohdalla ti-

lanteeseen sopiviksi (mt., 2020b).  
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Työntekijät käyvät viikoittain nuorten tilanteita läpi: ketkä ovat tuen tarpeessa ja 

keitä kutsuttaisiin mukaan. Ne, jotka pärjäävät paremmin, osaavat tulla itse teke-

mään. Pienimmillään osallistaminen voi olla sitä, että pyydetään nuori mukaan kaup-

paan työntekijän kanssa. Pyytäminen mukaan toimintaan onkin yksinkertaisin keino 

kannustaa nuoria osallisuuteen Nuortentalo Katutason toiminnassa. Kaikki haluk-

kaat kävijät pääsevät mukaan suunnittelemaan seuraavan vuoden toimintasuunnitel-

maa ja aukioloaikoja. Nuortentalo Katutason palvelulupaus on se, että kaikki mitä 

järjestetään, on lähtöisin nuorten toiveista. Joitakin täytyy tukea työtekijätaholta 

enemmän kuin toisia, mutta työntekijät eivät ideoi toimintaa. (Lamberg 2020b.) 

 

Kim Hokkanen kertoo toiminnassa yleisesti pyrittävän siihen, että vapaaehtoisia 

osallistetaan mahdollisimman moneen. Pyrkimys toteutuu hänen mukaansa aika hy-

vin. Vapaaehtoisten ideoita, ajatuksia ja toiveita kysytään ja kuullaan säännöllisesti. 

Osallisuusajatuksen taustalla vaikuttaa Hokkasen mukaan ajatus siitä, että Nuorten-

talo Katutason väki on kuin iso perhe, jonka eteen mahdollisimman monen toivoisi 

tekevän töitä (Hokkanen 2020). On ilmeistä, että vapaaehtoiset ovat Vamos Jyväsky-

län toiminnalle tärkeitä. Hokkasen (2020) mukaan vapaaehtoiset pitävät talon arkea 

yllä ihan vain vierailemalla tilalla. Ilman vapaaehtoisia Nuortentalolla olisi selkeästi 

vähemmän toimintaa ja elämää (Hokkanen 2020.) Vapaaehtoisten määrä on määri-

telty avustushakemuksissa ja toimintasuunnitelmissa, mikä on yksi tapa tuoda käy-

täntöön Vamos Jyväskylän toiminnan osallisuuslähtökohta. Osallisuus on toiminnan 

kantava voima, samoin kuin nuorilta nuorille -periaate, se, että nuoret järjestävät toi-

mintaa toinen toisilleen. Tätä toteutetaan paitsi vapaaehtoissopimusten kautta toimi-

vien myös muiden kävijöiden toimesta. (Lamberg 2020b.) 

 

Vapaaehtoisista jotkut pystyvät sitoutumaan vähäksi aikaa, toiset vuosiksi. Silti 

kaikki tekijät ovat Lambergin (2020b) mukaan samalla viivalla ja yhtä tärkeitä. Va-

paaehtoisten koordinointi vaatii osaltaan paljon tukemista. Toisessa päässä ovat kui-

tenkin ne vapaaehtoiset, jotka ovat valmistuneet kasvatusalalta ja voivat hoitaa leiri-

toimintaa, metsäretkiä tai viikoittaista ryhmätoimintaa itsekseen. Näihin toimiin tar-

vitaan aika paljon luottoa (mt., 2020b). 
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4.4.3 Nuortentalo Katutason vapaaehtoistoiminta käytännössä 

Vapaaehtoisten perehdytys räätälöidään yksilöllisesti ja tilannekohtaisesti sen mu-

kaan, mikä nuoren tausta on. Jos vapaaehtoiseksi ryhtyvä on vaikkapa sosionomiksi 

valmistunut, ei tämä välttämättä tarvitse niin runsaasti perehdytystä. Vastuullisiin 

tehtäviin ryhdyttäessä vapaaehtoinen perehdytetään vastuuasioihin ja nuorten tilan-

teisiin siinä määrin kuin mahdollista. Samaan tapaan tuettuun vapaaehtoistoimintaan 

saapuva nuori perehdytetään niihin tehtäviin, joihin tämä osallistuu, oli se sitten kah-

vin keittämistä tai juttuseuran tarjoamista. (Lamberg 2020b.) Räätälöity perehdytys 

on ymmärrettävissä, kun toimijoiden lähtökohdat ovat kovin erilaisia. Lamberg kokee, 

että toimintamalli on osaltaan hieman ongelmainen, sillä se ei mahdollista samojen 

asioiden tarjoamista kaikille vapaaehtoisille. Lamberg (2020b) kuvaa vapaaehtoisen 

alkutaivalta seuraavasti: 

Aina ollaan Katutasolla ajateltu, että ennen kuin ryhtyy vapaaehtoiseksi, tu-
lisi ensin katsoa kävijänä meininkiä - tutustua taloon ja ihmisiin ja tapaan 
tehdä työtä. Näin voi sitten paremmin tehdä sen päätöksen, että haluaako 
olla siinä mukana. Tämän jälkeen (nuori) osaisi ehkä itse sanoa mitkä voi-
sivat olla ne kohdat mitä haluaa olla tekemässä. 

 

Käytännön perehdytys toimeen tapahtuu pääsääntöisesti Hokkasen toimesta samalla 

kun kirjoitetaan vapaaehtoissopimus. Sopimuksen kirjoittamisen yhteydessä käydään 

läpi järjestön arvoja ja periaatteita sekä turvallisuuteen liittyviä asioita, kuten vai-

tiolovelvollisuus ja muut vastuut sekä velvollisuudet, vakuutukset, hätäpoistumistei-

den ja sammutuskaluston sijainti sekä ohjeistuksia uhkaaviin tilanteisiin. Perehdy-

tyksessä on käytetty apuna muita vapaaehtoisia isoveli- ja isosiskoperiaatteella: uusi 

vapaaehtoinen ohjeistetaan toimimaan kokeneen vapaaehtoisen työparina ensimmäi-

sinä vapaaehtoiskertoina. Vaihtoehtoisesti uusi vapaaehtoinen voi kulkea myös Hok-

kasen rinnalla ensimmäisillä kerroilla. Uusi vapaaehtoinen siis perehdytetään toi-

meen työntekijän kanssa käydyn keskustelun avulla sekä itse toiminnassa muita va-

paaehtoisia tai työntekijöitä tukena käyttäen. (Hokkanen 2020.) Perehdytys hoituu 

tilannekohtaisesti, siihen ei ole olemassa tiettyä kaavaa. 

 

Hokkanen on huomannut, että tietyt tavat toimia ovat iskostuneet tiukkaan osalle kä-

vijöistä ja vapaaehtoisista. Hokkanen kertoo pyrkineensä tuomaan omaa muutosta 

siihen, ettei toimittaisi aina samalla tavalla. Hän haluaa kehittää toimintaa ja haluaa 
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myös vapaaehtoisten kehittävän ja kehittyvän itse siinä ohessa. Omaa toimintaansa 

ohjaavana periaatteena hän on pitänyt sitä, että kannustaa nuoria ja pyrkii tukemaan 

heitä päätöksissä sekä esittää kysymyksiä ja haastaakin tarpeen mukaan. (Hokkanen 

2020.) 

 

Vapaaehtoisten tekemän työn määrää seurataan Katutasolla. Kun vapaaehtoinen saa-

puu tekemään vapaaehtoistyön vuoroa, kirjautuu hän aina ensin töihin. Jokaisella va-

paaehtoisella on oma lista, johon kirjataan päivän tunnit: milloin on aloittanut ja mil-

loin lopettanut. Käytännössä vapaaehtoistoiminta toimii ja on toiminut aika vapaasti. 

Vapaaehtoiset saavat tulla ja mennä omien menojensa ja jaksamisensa mukaan. Aika 

ajoin tarjotaan myös mahdollisuuksia osallistua tiettyihin tapahtumiin tai toimintoi-

hin. Apuun kysytään sekä henkilökohtaisesti, että yleisesti vaikkapa vapaaehtoisjou-

kon yhteisen Whatsapp-ryhmäkeskustelun kautta. Vapaaehtoisen ei välttämättä tar-

vitse ilmoittaa, jos ei pääsekään paikalle sovittuun vuoroon. Ilmoittaminen on tilan-

nekohtaista eikä sille ole selkeitä ohjeita. Hokkanen ei koe selkeyttämiselle tarvetta 

tällä hetkellä. Hänen mukaansa pahimmassa tapauksessa ilmoittamisvelvollisuudesta 

voisi tulla liikaa paineita vapaaehtoisille. Keväällä 2020 kokeilussa oli eräänlainen 

vapaaehtoisten työvuorolista: systeemi, jonka kautta vapaaehtoinen pystyi varaa-

maan itselleen eri mittaisia vapaaehtoistyön vuoroja haluamilleen ajankohdille. Hok-

kasen mukaan etukäteistieto vapaaehtoisvuoroista voisi helpottaa toimintaan sitou-

tumista. Kokeilu kuitenkin keskeytyi koronaviruspandemian takia keväällä 2020. Va-

paaehtoiset ovat toivoneet kokeilun jatkumista ja Hokkasen mukaan sitä aiotaankin 

jollakin tapaa jatkaa. Vapaaehtoisten työvuorolista tuntuu sekä Hokkasesta että va-

paaehtoisista selkeältä ja kokeilemisen arvoiselta toimintatavalta. (Hokkanen 2020.) 

 

Vapaaehtoisten kiittämiseen ei ole mitään tiettyä tapaa Katutasolla. Hokkanen pyrkii 

kiittämään vapaaehtoisia ääneen niin kahden kesken kuin yleisesti koko vapaaehtois-

ten joukolle. Talon arjen toimintojen ohessa Hokkanen pyrkii kiittämään vapaaehtoi-

sia päivittäin. Hokkasen mukaan ääneen kiittämällä näytetään se, kuinka vapaaeh-

toisten antamaa työpanosta arvostetaan. Työpanos on Hokkasen mukaan korvaama-

tonta, eikä sitä pysty mittaamaan rahassa. Joskus vapaaehtoisia palkitaan erilaisin ta-

voin. Välillä on tehty yhdessä ruokaa ja katsottu elokuvaa tai käyty ulkona syömässä. 
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Vapaaehtoisten kesken pidetään aika ajoin yhteisiä illanviettoja ja vapaaehtoispalave-

reita.  

 

Viestintä vapaaehtoisille toteutuu kasvokkain tapahtuvan tiedonannon lisäksi puheli-

mitse soittamalla, tekstiviestillä tai yhteisen Whatsapp-ryhmäkeskustelun kautta. Va-

paaehtoisten suuntaan ei ole olemassa mitään sovittua, säännöllistä viestintää. Orga-

nisaatio kerää vuosittain asiakaspalautetta kyselyn muodossa. Hokkanen huomaut-

taa, että vapaaehtoiset täyttävät usein myös tavallisten kävijöiden mittarin ja toimivat 

usein molemmissa rooleissa. Vuosittaisen kyselyn lisäksi Hokkanen pyrkii pyytämään 

palautetta heti tapaamisten jälkeen. (Hokkanen 2020.) Lamberg (2020b) huomaut-

taa, että kävijät usein kokevat paikkaan ja yhteisöön niin suurta omistajuutta, että hy-

vin matalalla kynnyksellä sanovat, mikäli joku asia ei mene ihan putkeen. Vapaaeh-

toisten joukosta on myös luotu erillinen kehittäjätiimi, jonka tarkoituksena on kehit-

tää Vamos Jyväskylän vapaaehtoistoimintaa (Hokkanen 2020). Parhaassa tapauk-

sessa tätä opinnäytetyötä voidaan jollakin tapaa hyödyntää vapaaehtoisten kehittäjä-

tiimin toiminnassa. 

 Aineistoa täydentävä kysely 

Työpajojen tavoitettua vain niin sanotun tuetun vapaaehtoisten joukon, päätin Vamos 

Jyväskylän projektipäällikkö Hanna Lambergin ehdotuksesta toteuttaa vielä sähköisen 

kyselyn tavoittaakseni myös työpajoihin osallistumattomat vapaaehtoiset. Tukea tälle 

ajatukselle sain myös toisessa työpajassa, kun lauseentäydennystehtävän jälkeen yksi 

osallistujista sanoi, että lomake kannattaisi jakaa sähköisessä muodossa myös muille 

vapaaehtoisille.  

Ajankäytöllisten haasteiden vuoksi päätin tehdä toista työpajaa varten laatimastani 

lauseentäydennyslomakkeesta sähköisen version, jota voisi jakaa vapaaehtoisille. Lo-

makkeen vastaukset hyödyttäisivät vapaaehtoisen oppaan tekemistä ja olisivat var-

masti antoisaa luettavaa Vamos Jyväskylän työntekijöillekin. Toteutin lauseentäyden-

nystehtävän Googlen Forms-lomaketyökalulla. Tehtävässä oli saate, jossa kerrottiin 

tehtävän käyttötarkoituksesta ja tavoitteista. Vastaaminen toteutettiin anonyymisti. 

Vastauksia voisin käyttää vapaaehtoisen oppaassa, jos vastaaja antaisi siihen luvan.   

Vastauksia kyselyyn tuli kolme. Lisäksi olin kerännyt kahdelta työpajaan osallistu-

neelta vastauksen samoihin kysymyksiin. Kaikkiaan vastauksia sain siis yhteensä viisi. 
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Kaikki vastanneet antoivat luvan käyttää vastauksia osana vapaaehtoisen opasta. Vas-

tausohjeena oli kirjoittaa lauseet loppuun omin sanoin. Kirjoittaessa sai miettiä, mitä 

haluaisi sanoa Katutason uudelle kävijälle tai uudelle vapaaehtoiselle.   

Ensimmäinen täydennettävä lause alkoi sanoin ”Katutaso on…”. Kahdessa vastauk-

sessa lause täydennettiin sanoin ”kuin toinen koti”. Yhden vastauksen mukaan Nuor-

tentalo Katutasolla ”saa olla rento oma itsensä”. Yksi vastaaja tiivisti toimintaa seuraa-

vasti: Nuortentalo Katutaso on ”matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jonne 

kaikki 18─35-vuotiaat ovat tervetulleita viettämään aikaa eri taustoista tai elämänti-

lanteista riippumatta aukioloaikojen puitteissa”. Vastaajien mukaan Nuortentalo Ka-

tutasolla tehdään ”valtavan mahtavaa työtä ja mahdollisuuksia sekä tuetaan ja aute-

taan”. 

 Vastauksissa lueteltiin erilaisia toimintamahdollisuuksia, kuten pelailu, keskustelemi-

nen ja tapahtumat. Lisäksi kahdessa vastauksessa tuotiin esiin hengailu ja se, että 

Nuortentalo Katutasolla ”voi ihan vaan olla”. Vastaajat listasivat oman käsityksensä 

mukaan Nuortentalon arvoja. Vastauksissa nousi esiin muun muassa aito kohtaami-

nen, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toisten ihmisten, tavaroiden ja tilan 

kunnioitus. Muita arvoiksi koettuja asioita olivat tasa-arvoisuus, päihteettömyys, tasa-

puolisuus, vapaaehtoisuus ja osallisuus. 

Vapaaehtoisena toimiessa vastaajille on ollut hyötyä seuraavista taidoista: sosiaali-

suus, heittäytymiskyky, itseilmaisu, kekseliäisyys, iloisuus ja ihmisten kohtaaminen. 

Konkreettisia taitoja vastauksissa olivat ruoanlaitto, apuna oleminen, tapahtumien 

järjestäminen, suunnittelu ja ideointi. Usea vastaajista kirjoitti Nuortentalo Katutason 

toiminnan helpottavan yksinäisyyttä. Vastauksissa luki esimerkiksi, että ilman toimin-

taa ”olisin varmaan yksin kotona”. Katutaso on tuonut vastaajien elämään paikan, 

jossa saa viettää aikaa tai paikan, jota ilman ”olisi jäänyt ilman rakkaita ystävyyssuh-

teita ja useita mahtavia kohtaamisia”.  

Vastaajien mukaan Katutasolla parasta onkin ihmiset. Vastaajista kolme nimeää par-

haaksi asiaksi juuri ihmiset ja välittämisen. Myös erilaiset toiminnan ja tekemisen 

muodot koettiin parhaiksi asioiksi toiminnassa. Yksi vastaaja nosti suosikkiasioikseen 

edellä mainittujen tekijöiden lisäksi avoimuuden, matalan kynnyksen, toisten kunni-

oittamisen, perhekeskeisyyden, turvallisuuden ja osallisuuden. Kahdessa vastauksista 
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oli mainittu erikseen myös työntekijät. Lopuksi vastaajat saivat jättää terveisiä uusille 

vapaaehtoisille: 

• ”Olet tervetullut juuri sellaisena, kun olet, jokainen meistä on erilainen, jo-
ten tuo rohkeasti itsesi esiin. ” 

• ”Olet tervetullut omana itsenäsi.” 

• ”Tule rohkeasti sellaisena kuin olet, meidän iloiseen joukkoomme.” 

• ”Lämpimästi tervetuloa mukaan. Täällä sinä saat olla kuin kotonas. Saat 
tulla ja mennä, osallistua töihin tasan juuri sen verran kuin itse haluat. 
Tänne sinä voit tulla milloin vain missä tahansa tilanteessa. Jos sinulla on 
joku idea, kerro se meille, niin toteutamme sen. ” 

 

5 PRODUKTIN VALMISTAMINEN 

Opinnäytetyöni tuloksena valmistuu Nuortentalo Katutason vapaaehtoisen opas. Sen 

on tarkoitus tulla paitsi nuorten vapaaehtoisten käyttöön myös osaltaan selkeyttä-

mään tilaajan vapaaehtoistoimintaa. Vamos Jyväskylällä ei tällä hetkellä ole olemassa 

mitään kirjallisia aineistoja liittyen vapaaehtoistoimintaan: ei organisaation eikä itse 

vapaaehtoisten käytössä.  

Opas on suunnattu etenkin toimintaan haluaville, juuri aloittaneille sekä toiminnas-

saan tukea tarvitseville vapaaehtoisille. Koska opas on tarkoitettu myös potentiaalisten 

uusien toimijoiden käyttöön, ei ole aiheellista tehdä siitä äärimmäisen kattavaa, yksi-

tyiskohtaisia ohjeita sisältävää dokumenttia (VETY 2014, 37). Vamos Jyväskylän va-

paaehtoiset tulevat vaihtelevista taustoista, jolloin produktin haasteena onkin vastata 

kaikkien tarpeisiin. Olen pyrkinyt tekemään oppaasta organisaation henkeen ja käyt-

tötarkoitukseen sopivan. Pyrkimystä tukeakseni olen kuullut organisaation työnteki-

jöitä sekä kohderyhmää. Näin oppaassa on otettu tärkeimmäksi koetut tekijät huomi-

oon eikä sinne ole koottu väärää tai turhaa tietoa (mt., 37). 

Kaiken produktin valmistamiseen liittyvän taustana oli kohderyhmä: mitkä asiat heitä 

hyödyttävät, millaista tekstiä he lukevat, kuinka pitkää tekstiä he lukevat ja jaksavat 

lukea. Oppaassa halusin käyttää mahdollisimman paljon kohderyhmän eli nuorten va-

paaehtoisten työpajoissa itse tuottamia sisältöjä. Oppaan ydinsisällöt olisivat nuorten 

vapaaehtoisten itse tärkeäksi ja olennaiseksi kokemia asioita. Tilaajan toiminnassa va-
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paaehtoisia palvelisi luultavasti heidän itsensä sanoittamat ja esiin nostamat asiat. Ha-

lusin siis hyödyntää kohderyhmän omia sanoja ja kuvauksia toiminnasta: mitä vapaa-

ehtoinen tekee, miksi vapaaehtoistoiminta on tärkeää ja mitä se on vapaaehtoisille an-

tanut. Tämä tuntui perustellulta valinnalta, kun tilaajan toiminnassa vertaisuus on toi-

minnan peruskivenä. Vapaaehtoistoiminnan keskiössä oleva kohtaamiseen liit-

tyvä isosisko- ja isoveliajatus tuotaisiin tämän tehtävän kautta osaksi kirjallistakin ma-

teriaalia.   

Oppaan valmistamisen ytimessä vertaisuuden lisäksi olivat osallisuus ja osallistami-

nen: miten opas voisi valmiin tiedon ja neuvojen lisäksi ”heittää pallon” vapaaehtoi-

sille itselleen? Ensimmäisessä työpajassa käytetyt ideointimenetelmät selkeästi reso-

noivat vapaaehtoisissa. Kohderyhmä nosti loppukeskustelussa erityisesti esiin ideoin-

nin ja sen tuomat oivallukset: aluksi tuntui haastavalta, mutta selkeän ja konkreettisen 

menetelmän kautta oli lopulta yllättävän helppoa ideoida. Kun työpajassa käytiin läpi 

kaikki ideointimenetelmän kautta tulleet ideat, olivat vapaaehtoiset selkeästi vaikuttu-

neita ideoista. Monet ideoista koettiin myös mahdollisiksi toteuttaa Katutason toimin-

nassa jollakin tapaa. Ideointimenetelmien saaneen vastaanoton myötä halusin lisätä 

alkuperäisistä ajatuksistani poiketen oppaaseen oman sivun ideoinnille. Koin hyväksi 

ajatukseksi avata siihen kaksi ideointimenetelmää, joita työpajoissa oli käytetty. Kun 

harjoitteet olisi ohjeistettu oppaaseen, voitaisiin niitä hyödyntää vapaaehtoisten ta-

paamisissa ja palavereissa tulevaisuudessa.  

Produktin valmistamisen taustakysymyksinä hyödynnettiin Karreisen, Halosen & Ten-

nilän (2017, 43) esiin nostamia kysymyksiä vapaaehtoisten toimintaan ja tehtävänku-

viin liittyen: millaista tietotaitoa tehtävä vaatii, kuinka paljon tehtävät vievät aikaa sekä 

mitä yksilö tai yhteisö toiminnasta saa ja mitä se antaa? Vapaaehtoisen tehtävänkuvien 

listaamisen pohjana käytin ajatusta siitä, että on mahdollista osallistua eri intresseillä. 

Tiedossa on oltava selkeitä ja lyhytkestoisia tehtäviä sekä omaa aikaa ja ideointia vaa-

tivia toimenkuvia. Vapaaehtoisen tehtävänkuvia pohtiessa on hyvä huomioida erilaiset 

elämäntilanteet ja osallistumismahdollisuudet. (Mt., 10-11.) Lopputuloksena synty-

vässä produktissa eritellyt esimerkit vapaaehtoisen tehtävistä ovat kaikki ensimmäi-

seen työpajaan osallistuneiden vapaaehtoisten työpajassa esiin nostamia.  
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Onnistunut vapaaehtoistoiminnan opas sitouttaa vapaaehtoisia toimintaan. Oppaassa 

on hyvä avata organisaation ja vapaaehtoistoiminnan taustoja, periaatteita ja perustie-

toja, toisin sanoen niitä asioita, jotka ohjaavat toimintaa (Kaila 2014, 22,36, 64). Va-

paaehtoisen tulee ymmärtää toiminnan luonne, tarve ja tarkoitus motivoituakseen toi-

mimaan yhteisön hyväksi. Vapaaehtoisen tulee tietää, mitä hän voi yhteisössä tehdä, 

mistä saa tukea ja apua sekä keneen ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa. (Mt., 33, 61, 

64.)   

Sisällön lisäksi myös visuaalisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Lopputuloksen tulee 

olla helppolukuinen ja ilmeeltään kevyt (VETY 2014, 2). Vaikka raskaita virkamiesmäi-

siä tekstejä tulee välttää, pitää sisällön kuitenkin olla informatiivinen (Kaila 2014, 

38). Ulkoasuun liittyen pohdin erityisesti oppaan alustaa ja muotoa: miten saada kiin-

nostava, helppolukuinen ja uskottava opas aikaan vähäisillä graafisilla taidoilla ja tiu-

kahkolla aikataululla.   

Valmistin oppaan Microsoft Office -mallien avulla. Valitsin ja muokkasin lukuisista 

Word-tekstikäsittelyohjelmalle tarkoitetuista mallipohjista oppaan tarkoituksiin sopi-

vat. Mallipohjien muokkaaminen oli suhteellisen vaivatonta Office-ohjelmia aiemmin 

käyttäneelle. Erilaisten mallien tuominen yhtenäiseksi kokonaisuudeksi oli mutka-

tonta, kun kaikkiin pohjiin sai vaivattomasti muokattua saman värikartan ja fonttiase-

tukset.  

6 POHDINTA 

 Pienemmän mittakaavan päätelmiä 

Toikon & Rantasen (2009, 20) mukaan kehittämistyö voidaan nähdä akateemisessa 

mielessä vähemmän arvokkaana kuin tutkimuksellinen työ, mutta sen merkitys on 

vuosien saatossa kasvanut. Itselleni toiminnallisuuden ja tutkimuksellisuuden yhdis-

täminen toimi eräänlaisena opintojani kokoavana tekijänä. Aktiivinen toimijuus, toi-

minta ja sen työkalut sekä opintojen kautta saatu tietopohja ja teoreettisen kirjoitta-

misen opit yhdistyivät tässä tehtävässä omaa ammatillista kehitystäni palvelevalla ta-

valla.  

Tämän kehittämistehtävän suurin anti liittyy mielestäni jo olemassa olevien ja tiedet-

tyjenkin asioiden kirjalliseen sanoittamiseen ja dokumentointiin. On suuri etu tulevia 

työntekijöitä, vapaaehtoisia ja kävijöitä ajatellen, että olemassa olevaa niin kutsuttua 
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hiljaista tietoa on koottu saman, mahdollisimman monille saavutettavissa olevan tie-

doston alle. Kirjoitettua materiaalia voi aina organisaatio- tai tekijätasolla muokata ja 

korjata ajankohtaiseksi. Muokkaaminen olemassa olevasta on usein helpompaa kuin 

täysin tyhjästä aloittaminen.  

Toivon, että laatimani vapaaehtoisen oppaan myötä myös muita toimijan vapaaehtois-

toimintaan liittyviä asioita aletaan kirjaamaan ylös. Mieleeni jäi erityisesti nuoriso-

työntekijä Kim Hokkasen sanat häntä haastatellessani. Hokkanen ei tiennyt, miten va-

paaehtoistoimintaa on koordinoitu ennen kuin hän on toimeen siirtynyt. Hänellä ei 

myöskään ole tiedossa, että edellisiltä vapaaehtoistyöstä vastaavilta työntekijöiltä olisi 

periytynyt mitään kirjallisia dokumentteja työstä tai työnkuvasta. (Hokkanen 2020.) 

Hokkanen kokee, että tällaiselta niin sanotulta hiljaiselta tiedolta ei pysty täysin vält-

tymään. Olen samaa mieltä, mutta myös sitä mieltä, että pelkkää hiljaista tietoa pystyy 

kyllä välttämään. Tärkeiden asioiden ylös kirjaaminen on olennainen osa prosessia.  

 Opinnäytetyön laajempi merkitys 

Osallisuuden edistämisellä on helposti nähtävissä laajempia merkityksiä kansalaistoi-

minnan ja nuorisotyön ammattialalle sekä yleisemmin koko yhteiskunnalle. Laajem-

mat vaikutukset harvemmin toteutuisivat ilman ruohonjuuritason toimintaa. Yhden 

alueellisesti merkittävän alansa toimijan toiminnan tarkastelu ja kehittäminen osalli-

suuden eri ulottuvuudet huomioiden on lopulta pienuudestaan huolimatta aika suuri 

teko. Osallisuuden toteutumisen tutkiskelu ja vaihtelevien menetelmien käyttö on ar-

vokasta työtä kohti yksilötason ja yleisemmän tason osallisuutta.   

Kannustan jokaista ohjaustyötä tekevää ammattilaista rohkeasti kokeilemaan toimin-

nallisia menetelmiä tilanteissa, joissa niitä ei perinteisesti aina käytetä. Toiminnalli-

suus, aktivointi, innostaminen ja osallistaminen toimii hyvänä lähtökohtana vaikkapa 

palautteen- tai aineistonkeruulle. Välillä on hyvä muistaa myös se, että yhdessä läsnä 

oltu ja yhteistä päämäärää kohti pyrkinyt, onnistunut ryhmätilanne on itsessään arvo-

kas, ja joskus ohittaa tärkeydessään laajat tulokset.  
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7 ARVIOINTI 

 Prosessin onnistuminen  

Prosessin onnistuminen oli monin osin riippuvainen minusta ja ammatillisesta osaa-

misestani. Ensimmäisen työpajan aloitus epäonnistui, kun ajankäytöllisistä syistä jätin 

välistä suunnittelemani lämmittelyharjoituksen. Lisäksi olin suunnitellut ensimmäi-

sen työpajan aiheenkäsittelyosion liian laveasti, jolloin päädyin improvisoimaan itse 

työpajatilanteessa. Kohderyhmä olisi tarvinnut selkeää rakennetta ja selkeitä ohjeita, 

mutta se ei ohjauksessani tässä kohtaa toteutunut, vaikka olinkin asian tiedostanut jo 

työpajaa suunnitellessa. Ensimmäinen työpaja kärsi alkuhaasteista osaltaan siksi, että 

olin jännittynyt Nuortentalo Katutason työntekijän ollessa paikalla. Jännitystä lisäsi 

se, etten tiennyt keitä ja millaisista taustoista tulevia vapaaehtoisia työpajaan osallis-

tuu. En myöskään tiennyt etukäteen montako henkilöä työpajaan tulee vai tuleeko ol-

lenkaan. Työpajassa tajusin ensimmäistä kertaa selkeästi myös sen, kuinka suuri mer-

kitys omalla voinnillani on ohjaamiseen. Minulla oli ollut henkisesti ja fyysisesti raskas 

viikko, eikä vointini ja jaksamiseni voinut olla vaikuttamatta työpajan kulkuun. Tässä 

vaiheessa ammatillisuuttani en selkeästi vielä täysin hallitse työelämän ja henkilökoh-

taisen elämän roolien erottamista toisistaan.  

Työpajojen osallistujajoukko kattoi edustajia vain Vamos Jyväskylän niin sanotusta 

tuetun vapaaehtoistoiminnan joukosta. Koska pajoihin ei ollut ennakkoilmoittautu-

mista, oli osallistujamäärä arvoitus aina niiden alkuhetkiin saakka. Viestintä ja sitout-

taminen työntekijöiden ja itseni puolesta jäi hieman puolitekijöihin, eikä osallistujia 

ollut juurikaan. Näin ollen lopputuotoksessa äänensä saa kuuluviin vain murto-osa Va-

mos Jyväskylän vapaaehtoisista. Haluan kiittää jokaista työpajoihin tai aineistoa täy-

dentävään kyselyyn osallistunutta vapaaehtoista, on äärimmäisen tärkeää, että edes 

näiden nuorten ääni saatiin kuuluviin.  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selkeyttää vapaaehtoisen työnkuvaa Nuortentalo 

Katutasolla, antaa konkreettisia esimerkkejä työtehtävistä sekä mallintaa osallistavien 

kuulemistapojen käyttöä vapaaehtoistoiminnan selkeyttämisessä. Päätavoitteena oli 

saada tulokset käytäntöön oppaan ja sen jalkauttamisen muodossa. Mielestäni saavu-

tin työlle asetetut tavoitteet. Laatimani vapaaehtoisen opas on tilaajan vapaaehtoistoi-

mintaa selkeyttävä ja sanoittava konkreettinen työkalu. Opas antaa käytännön esi-

merkkejä vapaaehtoisten tehtävistä ja mahdollisuuksista.  



37 

 

Työpajoissa käyttämäni toiminnalliset aineistonkeruumenetelmät ovat käyttökelpoi-

sia muissa vastaavissa kehittämistehtävissä. Osallisuutta tukevat ja osallistumiseen 

kannustavat menetelmät ovat varteenotettava keino kohderyhmän kaltaisten nuorten 

kuulemiseen. Kun kehitetään toimintaa yhdessä käyttäjien kanssa, voi itse kehittämis-

työn ohessa edistää myös osallisuutta. Kohderyhmäläisten osallisuuskokemuksien 

kasvaminen sitouttaa osallistumaan toimintaan jatkossakin. Kun osallisuus toteutuu 

jossakin pienessä yhteisössä, on yksilöllä huomattavammat mahdollisuudet myös yh-

teiskunnalliselle osallisuudelle (Nivala & Ryynänen, 27).  

 Produktin arvio 

Produktin arvioinnissa olen hyödyntänyt Humanistisen ammattikorkeakoulun (2018) 

esittämiä mahdollisia opinnäytetyön tulosten arvioinnin tapoja. Arviointikeinoina esi-

tellään palautteen kerääminen asianosaisilta, työn sovellusmahdollisuuksien tunnista-

minen muissa kohteissa sekä objektiivisten kriteereiden käyttäminen arvioinnin 

apuna (mt., 9). Kaiken kaikkiaan olen pyrkinyt arvioimaan produktia monitahoisesti 

muutamista eri näkökulmista.  

Produktin toimivuutta arvioidakseni pyysin palautetta Vamos Jyväskylän projekti-

päällikkö Hanna Lambergilta. Lamberg arvioi, että produktin käytännön hyödyt näh-

dään vasta sitten, kun se on jalkautettu tilaajan käyttöön. Hän näkee, että erityisesti 

työpajoihin ja oppaan valmistamiseen osallistuneet vapaaehtoiset tulevat opasta käyt-

tämään perehdyttäessään muita vapaaehtoisia. Työpajojen ulkopuolelle jääneiden va-

paaehtoisten suhdetta oppaaseen ei vielä voida arvioida, mutta Lamberg arvelee hei-

dän hyötyvän sen käytöstä vähemmän kuin mukana olleet vapaaehtoiset. Lambergin 

mukaan osallisuus ja osallistaminen ovat toteutuneet kiitettävästä aineistonkeruussa 

ja lopputuloksessa. Hänen mielestään on valtavan voimallista, että nuoret on saatu 

mukaan oppaan tekemiseen.  

 
En osaa sanoa, voisiko opasta suoraan hyödyntää Nuortentalo Katutason vapaaehtois-

ten kehittämistiimin toiminnassa. Toisaalta nyt luotua tehtävänkuvien listaa on tar-

peen mukaan mahdollista päivittää tulevaisuudessa. Myös oppaassa avatut ideointi-

menetelmät soveltuvat varmasti kehittäjätiimin käyttöön, siinä missä koko vapaaeh-

toisjoukonkin.  
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Mielestäni produktia voi soveltaa vastaavien toimijoiden toiminnassa, mikäli tavoit-

teena on luoda kevyt, helppolukuinen ja kohderyhmän äänen esiin tuova opas toimin-

nasta kiinnostuneille. Jos taas tavoitteena on informatiivinen, yksityiskohtainen ja toi-

minnassa jo pitkään mukana olleille hyödyllinen tietopaketti, en suoraan lähtisi toteut-

tamaan vastaavanlaista tuotosta. Nuortentalo Katutason vapaaehtoisen opas on kui-

tenkin yksi esimerkki siitä, miten toteuttaa opas samankaltaiselle kohderyhmälle.  

 

Produkti vastaa melko hyvin sille asettamiani tavoitteita. Se tukee tilaajan vertaisuu-

teen pohjautuvaa vapaaehtoistoimintaa sekä edistää osaltaan kohderyhmän osalli-

suutta. Opas avaa kevyesti tärkeimmät tilaajan vapaaehtoistoimintaan liittyvät osa-

alueet ja tuo toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten äänen esiin. Opas on visuaa-

lisesti selkeä, mutta silti leikkisä. Opas ei välttämättä ole tarpeeksi informatiivinen ja 

yksityiskohtainen. Toisaalta kattavan tietopaketin rakentaminen ei missään vaiheessa 

ollutkaan tavoitteena.  

 

 Oma ammatillinen kehittyminen 

Opinnäytetyö on paitsi työelämän tilaustyö, myös tekijänsä ammatillinen kypsyys-

näyte (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2018, 3, 8).  Tulevana kansalaistoiminnan 

ja nuorisotyön ammattilaisena koen oleelliseksi tarkastella oman ammatillisuuteni ke-

hittymistä Humanistisen ammattikorkeakoulun määrittämien yhteisöpedagogin kom-

petenssien kautta. Kompetenssit on jaettu neljään ammattialan kannalta olennaiseen 

osaamisen alaluokkaan: yhteisölliseen osaamiseen, pedagogiseen osaamiseen, yhteis-

kunnalliseen osaamiseen sekä organisaatio- ja kehittämisosaamiseen (Humanistinen 

ammattikorkeakoulu 2019). Osaamiseni on kehittynyt opiskeluvuosien varrella ja saa-

dut opit kulminoituvat tähän opintoni päättävään tutkimukselliseen kehittämistyö-

hön.  

Yhteisöpedagogin yhteisöllisen osaamisen ytimessä on muun muassa osallisuuden 

merkityksen tunnistaminen ryhmätoiminnassa ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä 

osallisuuden vahvistaminen yhteisöissä ja yksilötasolla (Humanistinen ammattikor-

keakoulu 2019). Tämä opinnäytetyö on edesauttanut kykyäni ymmärtää ja tunnistaa 

osallisuuden merkitystä sen eri ulottuvuuksissa ja osallistavia menetelmiä käyttäen 
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olen oppinut ohjaamaan sekä yksilöitä että ryhmää kehittämään toimintaansa yh-

dessä. Valitsemiani menetelmiä käyttämällä ja tilannekohtaisesti niitä soveltamalla 

olen vahvistanut pedagogisesta osaamistani. Keskiössä ovat olleet non-formaali oppi-

minen sekä yksilöiden ja ryhmien kohtaaminen tilaajan toimintaympyröissä. Yhteisö-

pedagogin yhteiskunnallisen osaamisen kompetenssien osalta olen opinnäytetyöni 

kautta oppinut tunnistamaan erityisesti nuorten vaikutusmahdollisuuksia osana yleis-

hyödyllistä järjestötoimintaa. Olen oppinut osallisuuden merkityksen sosiaalisten on-

gelmien syiden ja seurauksien ehkäisemisessä. Työni kautta myös kolmannen sektorin 

toimintaperiaatteet ovat tulleet tutuksi. Opinnäytetyöni ollessa kehittämistehtävä, on 

kehittämistarpeiden tunnistaminen, kehittämistyön suunnittelu, toteuttaminen ja ar-

viointi sekä oman toiminnan johtaminen ja arviointi olleet oppimiskokemuksieni yti-

messä. Organisaatio- ja kehittämisosaaminen ovat siis myös kohdallani kehittyneet tä-

män tehtävän myötä.  
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https://www.kierratyskeskus.fi/files/8818/Miten_teen_vapaaehtoisen_oppaan_VETY.pdf
https://www.kierratyskeskus.fi/files/8818/Miten_teen_vapaaehtoisen_oppaan_VETY.pdf
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LIITTEET 

Liite 1: Nuortentalo Katutason vapaaehtoisen opas 



44 

 

 

 



45 

 

 

 



46 

 

 

 



47 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

 



51 

 

 

 



52 

 

 

 

 



53 

 

 

Liite 2: Työpajasuunnitelma 1 

Ensimmäinen työpajakerta  

Ti 6.10. klo 17-19 Nuortentalo Katutasolla  

 

Paikalla: Wilma Mäkinen, nuorisotyönohjaaja Kim Hokkanen sekä x-määrä vapaaeh-

toisia  

Aihe: Vapaaehtoisen toimenkuva Katutasolla nyt ja tulevaisuudessa  

Tarvikkeet: Isoa paperia, tusseja, post-it-lappuja, hernepussi tai vastaava  

  

Aloitus 10 minuuttia 

• Kaikille kahvia alkuun  

• Itseni ja työpajan tarkoituksen esittely   

• Humakin opinnäytetyö, kansalaistoiminta ja nuorisotyö.  

• Aiheena Katutason vapaaehtoistoiminta ja sen selkeyttäminen ja 
kehittäminen yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Näiden työpajojen 
ja minun muun työskentelyn tuloksena syntyy vapaaehtoisen 
opas   

• Tässä työpajassa kerään aineistoa opasta varten.   

• Oppaassa tai raportissa ei viitata kehenkään nimellä.  

• Kaikki saavat osallistua työpajan toimintamuotoihin haluamal-
laan tavalla ja panostuksella. Toiveissa se, että aina mahdolli-
suuden mukaan jokainen osallistuisi. Mitkään tänään tehtävistä 
jutuista ei voi mennä pieleen: ei ole vääriä vastauksia tai kysy-
myksiä, ei ole huonoja vastauksia tai ideoita.   

• Työpaja kestää kaksi tuntia, pidetään puolivälissä tauko.  

• Lyhyt esittely- ja fiiliskierros   

• Oma nimi ja joku asia, mitä on tänään tehnyt  

  

Johdanto aiheeseen: Mielipidepiiri 10 minuuttia 

Tavoitteet:   

• Lämmitellä ryhmä teemaa varten   

• Kerätä taustatietoa ryhmästä ja saada heiltä palautetta mahdollisimman puolueet-

tomasti ja paineettomasti  

Osallistujat asettuvat piiriin silmät suljettuina. Esitä kymmenen eri lausetta, joihin 

osallistujat vastaavat nostamalla peukalon ylös tai alas. Peukalo ylhäällä tarkoittaa, 
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että on samaa mieltä väittämän kanssa, peukalo alhaalla tarkoittaa, että on eri mieltä 

väittämän kanssa. Väittämät alkavat helpoista ja vaikenevat loppua kohti.  

 

Väittämät:  

1. Nuortentalo Katutaso on minulle tärkeä paikka   
2. Vapaaehtoistyö on minusta mukavaa   
3. Vapaaehtoistyö on joskus raskasta  
4. Olen toteuttanut omia ideoitani toimiessani vapaaehtoisena Nuortentalo Katu-

tasolla  
5. Omien ideoiden toteuttaminen on helppoa Nuortentalo Katutasolla  
6. Tiedän, miksi Nuortentalo Katutasolla on vapaaehtoistoimintaa   
7. Vaparitoiminta on tärkeää Nuortentalo Katutasolle   
8. Tunnen, että työpanostani arvostetaan Nuortentalo Katutasolla  
9. Olen saanut tarpeeksi kiitosta tekemästäni vapaaehtoistyöstä  
10. Tiedän, mistä tai keneltä pyytää tukea, kun sitä tarvitsen vaparina toimiessani  

 

Purku ja pohdinta: Tehtävän jälkeen annetaan ryhmälle palautetta hyvästä osal-

listumisesta. Kysytään, oliko heillä vaikeuksia joidenkin väitteiden kanssa ja 

muistuta, että usein vastaukset vaihtelevat tilanteen mukaan.  

 

(Nordplus active citizenship 2017, 66.)  

  

Icebreaker: Mitä sä teet? 7 minuuttia 

Muodostetaan rivi. Kaksi ensimmäistä pelaajaa astuvat eteen ja aloittavat pelin. 

Pelaaja A aloittaa jonkin fyysisen tekemisen miimisesti, esim. ikkunan pesemisen. 

Muutaman sekunnin kuluttua pelaaja B kysyy: ”Mitä sä teet?”. Tällöin ikkunaa pe-

sevä pelaaja A sanoo jonkun täysin ikkunan pesemisestä poikkeavan tekemisen, 

esim. tenniksen peluun. Pelaaja B aloittaa miimisen tenniksen peluun ja hetken 

kuluttua A kysyy ”Mitä sä teet”. (Improaapinen 2020a.)  

 

Aiheen käsittely 1: Vapaaehtoisen tehtävät nyt 25 minuuttia  

• Jokaiselle annetaan kynä ja post-it-lappuja. Kaikilla on 2 minuuttia aikaa kir-

joittaa lapuilla tehtäviä, joita on itse tehnyt tai tietää että joku tehnyt Katuta-

solla vapaaehtoisena toimiessa.   

• Laitetaan kaikki laput pöydälle nähtäväksi ja käydään tulleet asiat läpi ää-

neen.  

• Aihealueiden määrittäminen:  
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o Valitaan muutama alaluokka, joihin tulleet vapaaehtoisen tehtävät on 

mahdollista lajitella. Aihealueita voivat esimerkiksi olla kiinteistön hoi-

taminen tai tapahtumien tai toiminnan järjestäminen  

o Laitetaan jokainen tullut ehdotus jonkin alaluokan alle  

• Lopuksi käydään kaikki läpi Wilman johdolla ja lisätään vielä uusia tehtä-

viä, jos tulee jotain uutta mieleen.  

  

Tauko 10 minuuttia  

  

Johdatus aiheeseen: Sana-assosiaatiorinki 5 minuuttia  

Improvisoijat asettuvat rinkiin. Yksi improvisoijista aloittaa, heittää jollekulle pelaa-

jista pallon ja sanoo tälle jonkin sanan. Sanan saanut heittää pallon jollekulle muulle 

ja sanoo minkä tahansa sanan, mikä saadusta sanasta tulee ensimmäisenä mie-

leen. (Improaapinen 2020b.)  

  

Aiheen käsittely 2: Vapaaehtoisen tehtävät tulevaisuudessa 30 minuuttia  

• Mitä vapaaehtoisuus olisi katutasolla villeimmissä unelmissasi? Mitä 

tekisit?  

Aivoriihi 

Tavoitteet:   

• Ideoiden, ajatusten ja ratkaisujen tuottaminen ja käyttö   
• Kannustaa osallistujia ajattelemaan ilman arvostelua   
Ohjeet:  

o ideoiden arvostelu on kiellettyä  

o kaikkien tulee mahdollisuuksien mukaan osallistua pohdintaan  

o kaikki ideat ovat varteenotettavia  

Ideat esitetään piirissä heittämällä palloa henkilöltä toiselle. Se, jolla on pallo, heittää 

ilmaan jonkun idean. Jos sulla tulee toisen sanomasta jutusta joku idea, voit pyytää 

puheenvuoron nostamalla käden ilmaan. Muuten vuoro siirtyy aina sille, jolle pallo 

heitetään. Wilma kirjaa kaikki ehdotukset ylös. Ohjaajan olisi hyvä antaa joitakin esi-

merkkejä, jotta osallistujat ymmärtävät, että ideoille ei ole rajoituksia.   

 

Esimerkkejä ideoista:  

• Voi istuttaa yrttejä yhteiseen käyttöön  
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• Voi kuvata lyhytelokuvan katutasolla  

• Voi piirtää taulun ja ripustaa sen seinälle  

• Voi järjestää oman taidenäyttelyn Katutasolla  

• Voi järjestää kaikkien kävijöiden yhdessä tekemän taidenäyttelyn Katuta-

solla  

Purku ja pohdinta:   

• Aivoriihen tarkoituksena on tuottaa ideoita, ajatuksia ja ratkaisuja jatko-
työskentelyä varten.  
• Purussa voidaan käydä ideoita läpi sekä äänestää tai sopia ratkaisuista, 
jotka voitaisiin ottaa tarkempaan käsittelyyn.   
• Odotetut oppimistulokset: Lopputuloksena tulisi olla uusia ideoita, aja-
tuksia produktia ja nuorten käyttöä varten. Osallistujat ovat yrittäneet aja-
tella vapaasti ilman arvostelun uhkaa. He ovat hyödyntäneet erilaisia näkö-
kulmia ja kokemuksia.  
 

(Kansan Sivistystyön Liitto 2017, 26.)  

  

Lopetus 15 minuuttia  

• Hetken merkitseminen  

• Työpajan loppuun sopiva palautteenanto, jossa ohjaaja pyytää 
kaikkia menemään siihen paikkaan, jossa tapahtui jotain mie-
leen painuvaa. Se voi olla positiivinen kokemus tai jokin asia, 
joka on jäänyt vaivaamaan. Ohjaaja pyytää vuorotellen jokaista 
kertomaan, missä on ja miksi valitsi sen tilanteen.   

• Kysy lopuksi, onko kaikkia kuultu  
(Mieletön Sitruuna 2020.)  

• Seuraava työpajakerta  
• Tiistaina 20.10. Klo 17-19 samassa paikassa  
• Ensi kerralla keskitytään vapaaehtoisen perehdytykseen ja tule-

van vapaaehtoisen oppaan sisältöön  
• Rakenne tulee olemaan samankaltainen, mutta käytetään eri me-

netelmiä  
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ENSIMMÄISEN TYÖPAJASUUNNITELMAN LÄHTEET  

Improaapinen 2020a Mitä sä teet? Viitattu 11.10.2020. https://improaapi-
nen.fi/mita-sina-teet/  

Improaapinen 2020b. Sana-assosiaatio. Viitattu 11.10.2020 https://improaapi-
nen.fi/sana-assosiaatio/  

Mieletön Sitruuna 2020. Hetken merkitseminen. Viitattu 11.10.2020 http://sit-
ruuna.wikidot.com/hetken-merkitseminen  

Nordplus active citizenship 2017. Aktiivinen kansalaisuus. Ideoista käytäntöön. Ohje-
kirja kouluttajille. Viitattu 11.10.2020 https://www.ksl.fi/wp-con-
tent/uploads/2020/04/ohjekirja_kouluttajille_akt_kans.pdf  

Kansan Sivistystyön Liitto 2017. Osallistavat menetelmät: Vinkkejä ja virikkeitä kou-
luttajalle. Keuruu: Keuruun Laatupaino 2017.   
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http://sitruuna.wikidot.com/hetken-merkitseminen
https://www.ksl.fi/wp-content/uploads/2020/04/ohjekirja_kouluttajille_akt_kans.pdf
https://www.ksl.fi/wp-content/uploads/2020/04/ohjekirja_kouluttajille_akt_kans.pdf
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Liite 3: Työpajasuunnitelma 2 

Toinen työpajakerta  
Ti 20.10.2020 klo 17-19 Nuortentalo Katutasolla  
 

Paikalla: Wilma Mäkinen ja x-määrä vapaaehtoisia  
Aihe: Vapaaehtoisen perehdytys + oppaan sisältö  
Tarvikkeet: Isoa paperia, tusseja, kysymyslomakkeet, kuulakärkikyniä, pehmeä pallo  
  
Aloitus 10 minuuttia  

• Kaikille kahvia  
• Itseni ja työpajan tarkoituksen esittely 

• Humakin opinnäytetyö, kansalaistoiminta ja nuorisotyö.  
• Aiheena Katutason vapaaehtoistoiminta ja sen selkeyttäminen 

ja kehittäminen yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Näiden työpa-
jojen ja minun muun työskentelyni tuloksena syntyy vapaaeh-
toisen opas   

• Tässä työpajassa kerään aineistoa opasta varten.   
• Oppaassa tai raportissa ei viitata kehenkään nimellä.  
• Kaikki saavat osallistua työpajan toimintamuotoihin haluamal-

laan tavalla ja panostuksella. Toiveissa se, että aina mahdolli-
suuden mukaan jokainen osallistuisi. Mitkään tänään tehtä-
vistä jutuista ei voi mennä pieleen: ei ole vääriä vastauksia tai 
kysymyksiä, ei ole huonoja vastauksia tai ideoita.   

• Työpaja kestää kaksi tuntia, pidetään puolivälissä tauko.  
• Lyhyt esittely- ja fiiliskierros   

• Oma nimi ja joku asia, jonka näki tai mihin kiinnitti huo-
miota, kun saapui paikalle. 

  
Icebreaker: Sana-assosiaatiorinki 5 minuuttia  
Improvisoijat asettuvat rinkiin. Yksi improvisoijista aloittaa, heittää jollekulle pelaa-

jista pallon ja sanoo tälle jonkin sanan. Sanan saanut heittää pallon jollekulle muulle 

ja sanoo minkä tahansa sanan, mikä saadusta sanasta tulee ensimmäisenä mie-

leen. (Improaapinen 2020.)  

 

  
Johdanto aiheeseen: Uusi vapaaehtoinen 10 minuuttia  

• Piirretään yhdessä hahmo paperille  
• Ulkonäkö 
• Nimi  
• Ikä  
• Elämäntilanne   

 
 
Aiheen käsittely 1: Perehdytys 20 minuuttia   
Kysymyksiä, joihin uusi vapaaehtoinen voisi haluta vastauksia?  

• Ajatusäänet -tekniikka  
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• Osallistujat sanovat roolihenkilön ajatusääniä: miltä roolihen-
kilöstä tuntuu, mitä roolihenkilö ajattelee tai miettii (Marin & 
Swahn 2018, 14). 

• Wilma kirjaa kysymykset ylös  

Purku:   
• Vastauksia uuden vapaaehtoisen kysymyksiin: ryhmä antaa vastauksia 
esitettyihin kysymyksiin 
• Apukeinona tarvittaessa pallon heittäminen vuoron merkiksi 
• Wilma kirjaa vastauksia ylös 

  
Tauko 15 minuuttia  
  
Icebreaker: Simul clap + syncro clap 5 minuuttia  
Tavoitteet: Keskittyminen, läsnäolo, herättely tilaan ja ryhmään  
 

• Simul clap 

• Ryhmä seisoo tai istuu ringissä. Ohjaaja lähettää taputuksen viestinä 
eteenpäin kenelle tahansa ringissä olevalle. Taputus otetaan vastaan ja 
lähetetään taas seuraavalle eteenpäin. Katsekontakti ja vastaanottami-
nen keskiössä. 

• Syncro clap 

• Ryhmä seisoo tai istuu ringissä. Ohjaaja lähettää taputuksen viestinä 
eteenpäin kenelle tahansa ringissä. Taputuksen vastaanottajan ja lähet-
täjän tavoitteena on taputtaa käsiä yhteen yhtä aikaa. Katsekontakti ja 
vastaanottaminen keskiössä. Taputusta voi yrittää niin monta kertaa, 
että se onnistuu yhtäaikaisesti. 

  
Aiheen käsittely 2: Vapaaehtoisen opas 25 minuuttia  

Täydennettävät lauseet  
• Jokaiselle annetaan kahden sivun mittainen lomake, jossa on 7 eri kysy-
mystä tai täydennettävää lausetta. Saa vastata omin sanoin, omalla tavalla. 
Ei ole pakko vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta hienoa, jos malttaa kir-
joittaa ainakin suurimpaan osaan jotakin.  
 

 
Lomakkeen sisältö: 
 
Täydennettävät lauseet. 

Kirjoita lauseet loppuun omin sanoin. Kirjoittaessa voit miettiä, mitä haluaisit sanoa 

Katutason uudelle kävijälle tai uudelle vapaaehtoiselle.  

Kirjoituksia käytetään Vapaaehtoisen oppaassa, jos annat siihen luvan.  

1. Kuvaile Katutasoa omin sanoin lyhyesti 

Katutaso on... 
Katutasolla tehdään... 
Katutason arvoihin kuuluu mielestäni... 
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2. Vapaaehtoisena minulle on ollut hyötyä seuraavista taidoista 

3. Mitä Katutaso on tuonut minun elämääni? Mitä olen ehkä oppinut? 

Ilman Katutasoa... 

Parasta Katutasolla on... 

4. Terveiseni uudelle vapaaehtoiselle: 

 

Purku:  
• Miltä tuntui kirjoittaa?  
• Oliko kysymykset vaikeita? Helppoja?  
• Saa sanoa jonkin kirjoittamansa asian ääneen muille. 
 

Idea tehtävään on saatu Innokylän (2020) työkalupaketista. 
  
Lopetus 10 minuuttia  

• Hetken merkitseminen  
• Työpajan loppuun sopiva palautteenanto, jossa ohjaaja pyytää 

kaikkia menemään siihen paikkaan, jossa tapahtui jotain mie-

leen painuvaa. Se voi olla positiivinen kokemus tai jokin asia, 

joka on jäänyt vaivaamaan. Ohjaaja pyytää vuorotellen jokaista 

kertomaan, missä on ja miksi valitsi sen tilanteen.   

• Kysy lopuksi, onko kaikkia kuultu  

(Mieletön Sitruuna 2020.)  

• Kiitos  
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Liite 4: Haastattelukysymykset 

ORGANISAATIO  

1. Mikä on työnkuvasi?  
2. Mistä toiminnan rahoitus tulee?  
3. Mitä asioita organisaation puolelta vapaaehtoisen on tiedettävä? Mitä on teh-

tävä ennen aloittamista?  
4. Mitä arvoja ja periaatteita yhdistyksellä on? 

 

VAPAAEHTOISTOIMINNAN KOORDINOINTI   

1. Millaisia periaatteita ja ohjeita teillä Katutasolla on vapaaehtoistoiminnan tu-
kemiseen ja ohjaamiseen?  

2. Hiljaista tietoa?  
3. Kuka perehdyttää vapaaehtoisen taloon ja esimerkiksi turvallisuusasioi-

hin? Miten vapaaehtoisia on perehdytetty tehtävään? (Kaila 2014, 20.)  
4. Kenen kanssa tai miten vapaaehtoinen voi sopia, milloin tulee? Kenelle ja mi-

ten hän voi ilmoittaa, jos ei pääsekään tulemaan?  
5. Keneltä vapaaehtoiset saavat tukea ja ohjausta?    
6. Miten vapaaehtoisiin pidetään yhteyttä? Onko viestintä säännöllistä ja tavoit-

taako se kaikki osalliset?  
7. Miten vapaaehtoisia kuullaan? Miten kerätään palautetta? Milloin viimeksi on 

kerätty palaute?  
8. Miten vapaaehtoisia kiitetään? Miten heille osoitetaan, että heidän työtään ar-

vostetaan?  
9. Miksi vapaaehtoiset ovat tärkeitä talon toiminnalle?  
10. Seurataanko vapaaehtoisten tekemän työn määrää jotenkin? Jos, niin miten? 

(Kaila 2014, 19.)  
11. Millaiset resurssit työntekijöillä on vapaaehtoisten tukemiseen ja toiminnan 

koordinointiin?  
  

OSALLISUUS   

1. Miten vapaaehtoisia osallistetaan?   
2. Miten nuoria kannustetaan osallisuuteen? Mitä konkreettisia keinoja? 

3. Miten osallisuus näkyy toiminnassa?  
 

 

 

 

 


