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ALKUSANAT
Osallisuuden polku tarjoaa tuetun polun vapaaehtoistoimintaan
ja helpottaa haastavassa elämäntilanteessa olevien ihmisten
pääsyä mukaan. Se on suunnattu erityisesti mielenter veysja päihdekuntoutujille, työttömille ja eläkeläisille. Mallissa
korostuu kohder yhmärajoja ylittävä toiminta, jossa osallistuja
voi identifioida itsensä uudelleen ja saada sosiaalisia kontakteja
oman viiter yhmän ulkopuolelta. Tavoitteena on toiminnan kautta
vähentää osallistujien yksinäisyyttä.
Perusajatus on tarjota yhteisö, jossa voi hyväksyvässä
ilmapiirissä, toiminnan kautta tuoda esiin omia kykyjä, kehittää
sosiaalisia taitoja ja saada positiivisia r yhmäkokemuksia. Kun
osallistuja kokee tulleensa kuulluksi ja ar vostetuksi ja toiset
ihmiset antavat jotain, myös halu antaa takaisin usein herää.
Vähitellen osallistuja rohkaistuu aktiiviseksi toimijaksi yhteisössä.
Osallisuuden polku on kehitetty käytännön toiminnassa Pro
Lapinlahti mielenter veysseura r y:n We Pop-Up -hankkeessa.
Se on muotoutunut kokeilujen, erehdysten, arkihavaintojen
ja osallistujapalautteen pohjalta. Tässä oppaassa esittelemme
Osallisuuden polun ja joukon konkreettisia ohjeita, joilla
vastaavaa toimintaa voi käynnistää muuallakin. Opas on tehty
käytännönläheiseksi ja suunnattu järjestöjen ja yhdistysten
toimijoille.
We Pop-Up -hanke toteutettiin 2017-2019 Lapinlahden
Lähteellä, mielen hyvinvoinnin ja tapahtumien keskuksessa
entisessä Lapinlahden sairaalassa. Toimintaa rahoitti STEA:n
Yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitus.
Helsingissä 4.11.2019
Laura Kontiala, Projektipäällikkö
We Pop-Up –hanke, Pro Lapinlahti mielenter veysseura r y
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OSALLISUUDEN POLKU
TUETUN

VAPAAEHTOIS-

TOIMINNAN MALLI
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OSALLISUUDEN POLKU

Vapaaehtoistyö tuo hyvinvointia tekijälleen. Se tarjoaa
mahdollisuuksia tuoda esiin omia taitoja, tavata ihmisiä ja
olla aktiivisena osana yhteiskuntaa. Kaikkien ei kuitenkaan ole
helppo lähteä vapaaehtoistoimintaan mukaan. Osallisuuden
polku -malli tarjoaa askel askeleelta etenevän tuetun reitin
kohti vapaaehtoistoimintaa. Malli koostuu kolmesta
toimintamuodosta:

UUSIA
OSALLISTUJIA

UUSIA
OSALLISTUJIA

SÄÄNNÖLLINEN
RYHMÄTOIMINTA

UUSIA
OSALLISTUJIA

APUOHJAAJANA
TOIMIMINEN

TYÖRYHMÄT

Osallisuuden polku muodostuu erilaisista toiminnoista, joista osallistuja
voi valita omille voimavaroille ja tavoitteille sopivaa toimintaa.

Perusajatus on tarjota säännöllistä avointa r yhmätoimintaa ja
sen rinnalla enemmän sitoutumista ja aktiivisuutta vaativaa
työr yhmätyöskentelyä sekä mahdollisuuden toimia r yhmien
apuohjaajana. Kaikissa toiminnoissa luodaan areenoja
osallistujien omille ideoille ja omien taitojen jakamiselle.
Jokainen voi valita itselleen sopivan osallistumisen tavan ja
voimavarojen ja tur vallisuudentunteen lisääntyessä edetä
polulla. Osalla tähän menee kuukausi, osalla vuosi tai
enemmän. Tärkeää on, että jokainen saa edetä omassa
tahdissa. Kaikki toiminta on osallistujille maksutonta.
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OSALLISUUDEN POLKU

SÄÄNNÖLLISET
RYHMÄT
Säännölliset r yhmät ovat avoimia toiminnallisia r yhmiä. Ne
luovat Osallisuuden polun perustan ja toiminnan yhteisön.
Ryhmät tarjoavat helpon väylän toimintaan tutustumiseen.
Ryhmiin osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista tai
sitoutumista eivätkä sisällöt eivät edellytä ennakkotaitoja.
Osallistumiseen riittää, että saapuu paikalle.
Säännöllisissä r yhmissä saa tavata uusia ihmisiä ja kokeilla
uusia asioita. Yhdessä tekemisen kautta avautuu luontevia
mahdollisuuksia keskustelulle ja kohtaamiselle. Ryhmiin voi
halutessaan tulla myös vain kuuntelemaan ja katselemaan
ja juomaan kupin kahvia. Näin tuetaan osallistumista myös
niinä päivinä, kun oma jaksaminen on heikkoa. Säännöllisyys
mahdollistaa, että toimintaan voi lähteä mukaan ympäri
vuoden. Ryhmien kautta toiminnalle muodostuu selkeä rakenne
ja osallistujille paikka, johon voi mennä aina samaan tuttuun
aikaan.
Osallisuuden polun säännöllisiä avoimia r yhmiä
•
Lautapeli-ilta: rentoa yhdessäoloa lautapelien merkeissä
•
Kohtaamisten kahvipöytä: kahvittelua ja rupattelua ja
halukkaat voivat tehdä käsitöitä
•
Olohuone: kokkausta, elokuvia, keskusteluja ja itsensä
kehittämisen työpajoja
•
Luontotoiminta: kädentaitoja ja tietoja luonnonkier toa
mukaillen.
•
Impro: improvisaatioharjoituksia leikkimielellä ja matalalla
kynnyksellä
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OSALLISUUDEN POLKU

Ryhmät ovat työntekijöiden ja osallistujien We Pop-Uphankkeen aikana ideoimia ja niitä on kehitetty myös yhdessä
yhteistyökumppanien kanssa. Ryhmien teemat kannattaa valita
niin, että niissä on mahdollista toteuttaa joustavasti osallistujien
ehdottamia sisältöjä kuten erilaisia kädentaitoja, taidetyöpajoja,
kokkausta, tietovisoja, pelejä, ulkoilua ja retkiä. Näin osallistujat
voivat vaikuttaa toiminnan sisältöihin ja nähdä omien ideoiden
toteutumisen.
Ryhmät voivat kokoontua r yhmätyötilassa, mutta esimerkiksi
Kohtaamisten kahvipöytää voi järjestää myös kahvilassa.
Kokoontumisissa on hyvä tarjota kahvia ja teetä ja
mahdollisuuksien mukaan voi olla pientä välipalaa. Ryhmien
kokoontumisten kesto on 2-3 tuntia. Jos säännöllisiä r yhmiä
on useampia, on hyvä järjestää sekä päivä- että iltar yhmiä.
Säännöllisten r yhmien ohjaajana toimii työntekijä. Toisena
ohjaajana voi olla vapaaehtoinen.
Säännöllisen r yhmän ohjaajan tehtävät
•
Toimii kokoontumisen isäntänä/emäntänä ja ohjaa
toiminnalliset sisällöt
•
Huolehtii, että jokainen huomioidaan, kaikki saavat riittävästi
tilaa ja positiivisen r yhmäkokemuksen
•
Ker too osallistujille Osallisuuden polun eri
toimintamahdollisuuksista, alkavista työr yhmistä ja
tapahtumista
•
Pyrkii löytämään jokaiselle hänen tarpeitaan parhaiten
vastaavaa toimintaa
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OSALLISUUDEN POLKU

TYÖRYHMÄT
Osallistujan aktiivisuuden kasvaessa hänelle tarjotaan
mahdollisuutta osallistua työr yhmiin. Työr yhmätyöskentelyssä
siirr ytään osallistujasta tuetun vapaaehtoistyön tekijäksi.
Työr yhmissä toteutetaan osallistujien omista ideoista lähtöisin
olevia avoimia, maksuttomia ja päihteettömiä, matalan
kynnyksen tapahtumia ja projekteja. Osallistuminen edellyttää
sitoutumista yhteiseen tavoitteeseen ja halua ottaa vastuu
sovituista tehtävistä.
Työr yhmiä mainostetaan säännöllisten r yhmien kävijöille, mutta
myös uudet osallistujat ovat ter vetulleita. Pääosa työr yhmien
jäsenistä löytyy säännöllisten r yhmien luomasta yhteisöstä.
Ilman tätä yhteisöä uusista työr yhmäideoista kiinnostuneita
osallistujia olisi hyvin vaikea löytää sopivaa määrää sopivalla
hetkellä.
Osallisuuden polun työr yhmiä ovat
•
Näyttelytyör yhmä: järjestää ja koordinoi näyttelyitä
•
Pakopelityör yhmä: suunnittelee ja rakentaa pakohuonepelin
ja pelauttaa sitä
•
Juhannustapahtuma työr yhmä: suunnittelee ja toteuttaa
avoimen juhannusjuhlan
•
Viherpeukalot viljelykerho: viljelee yhteistä viljelypalstaa
•
Animaatiotyör yhmä: suunnittelee ja toteuttaa lyhyen
animaatioelokuvan
•
Sosiaalisten tilanteiden jännittäjät: tuo yhteen saman
haasteen kanssa eläviä ihmisiä ja tarjoaa ver taistukea.
Ryhmä voi toteuttaa valitsemansa projektin.
•
Joulutapahtuma työr yhmä: suunnittelee ja toteuttaa
avoimen joulutapahtuman joulupäivälle.
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Työr yhmien ihanteellinen koko on 4-10 henkilöä ja toiminnan
kesto 1-6 kuukautta. Toiminnan kesto riippuu projektin
laajuudesta ja siitä kuinka usein työr yhmä kokoontuu. Yleensä
työr yhmät kokoontuvat 1-2 ker taa viikossa. Työr yhmät ovat
pääsääntöisesti suljettuja r yhmiä. Jotkin r yhmät voivat
toimintansa luonteen vuoksi olla jatkuvia ja niihin voidaan ottaa
uusia jäseniä toiminnan aikana. Työr yhmää ohjaa työntekijä.
Toisena ohjaajana voi olla kokenut ja hyvät r yhmänohjaustaidot
omaava vapaaehtoinen.
Työr yhmän ohjaajan tehtävät
•
Auttaa ja opastaa r yhmää projektin käytännön
toteutuksessa
•
Työr yhmän r yhmäyttäminen ja osallistujien sosiaalisten
taitojen vahvistaminen
•
Varmistaa, että kaikki saavat toteuttaa itseään ja osallistua,
saavat riittävästi tilaa ja positiivisen r yhmäkokemuksen
•
Pyrkii löytämään jokaiselle sopivan vastuualueen projektissa
•
Antaa mahdollisimman paljon tilaa r yhmän omalle
toimijuudelle
Osallistujilla voi olla huonoja kokemuksia r yhmätyöskentelystä
ja sosiaaliset taidot voivat olla ruosteessa. Tällöin
r yhmätyöskentely ja toisten ideoista innostuminen on usein
haastavaa. Ryhmätyötaitojen vahvistaminen onkin iso osa
työr yhmätoimintaa. Taitoja voi vahvistaa työr yhmätyöskentelyn
ohessa ja lisäksi osallistujille voi järjestää erillisiä työpajoja.
Työpajojen sisällöt voidaan valita osallistujien toiveiden
ja havaittujen tarpeiden mukaan. Hyviä teemoja ovat
itsemyötätunto, rohkeus, oman talouden hallinta, myönteinen
ajattelu ja r yhmätyötaidot. Työpajoja voivat vetää työntekijät,
kokeneet vapaaehtoiset tai ulkopuoliset tilatut vetäjät. Työpajat
voidaan toteuttaa osana avoimia säännöllisiä r yhmiä tai
räätälöidä tietylle työr yhmälle.
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APUOHJAAJANA
TOIMIMINEN
Ryhmätyöskentelyn haasteiden vuoksi on hyvä tarjota
mahdollisuuksia kasvattaa omaa roolia myös itsenäisesti.
Säännöllisissä r yhmissä voi toimia yksittäisten kokoontumisten
apuohjaajana. Apuohjaaja suunnittelee ja ohjaa yhden
kokoontumiskerran sisällön. Ohjausvastuun laajuus
räätälöidään osallistujan voimavarojen mukaan.
Apuohjaajana toimiminen voi olla helpompi askel kuin
työr yhmään osallistuminen, koska tässä osallistuja saa
toimia yksin ja tukena on työntekijä. Usein osallistujilla on
myös tavoitteena työelämään palaaminen tai opiskelupaikan
hakeminen. Apuohjaajana toimiminen tarjoaa kokemusta, josta
voi olla hyötyä näiden tavoitteiden kannalta.
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OSALLISUUDEN POLKU

OSALLISTUJIEN
IDEOIDEN KERÄÄMINEN
Osallistujien ideoita kerätään ja kuulostellaan säännöllisissä
r yhmissä. Osallistujat voivat myös ker toa toivomuksiaan suoraan
työntekijöille. Ideoita ja toiveita nousee yleensä luontevasti
esiin toiminnan ja keskustelujen ohessa. Jos jokin idea on
toteutettavissa säännöllisessä r yhmätoiminnassa, työntekijä
ohjaa idean sinne.
Työr yhmä-ideoiden keräämistä ja kokoamista var ten järjestetään
Uusien ideoiden iltoja. Näissä illoissa osallistujat äänestävät
kaikista ehdotuksista suosituimmat toteutettavaksi. Loput
tallennetaan ideapankkiin, josta niitä voi toteuttaa myöhemmin.
Jos oma idea ei toteudu heti, osallistujaa helpottaa yleensä
se, että idea on huomioitu ja tallennettu. Tällöin myös
toisten ehdotuksista innostuminen on helpompaa. Toiminnan
alkuvaiheessa myös työntekijät voivat ehdottaa työr yhmiä.
Osallistujien voi olla helpompaa sitoutua projektiin, jolla on
raamit. Luvussa 5 esitellään työr yhmämalleja, joissa toiminnan
runko on suunniteltu, mutta osallistujien omille ideoille jää
runsaasti tilaa.
Työr yhmiä voi koota myös osallistujia yhdistävän kokemuksen
tai kiinnostuksen perusteella. Tällainen r yhmä on esimerkiksi
Sosiaalisten jännittäjien r yhmä. Ryhmän muodostuttua
osallistujat päättävät, minkä projektin he haluavat tuottaa.
Työr yhmän voi toteuttaa myös yhteistyössä jonkin toisen
toimijan olemassa olevan r yhmän kanssa. Ryhmälle tarjotaan
kokoontumistila ja mahdollisuus päästä osaksi yhteisöä.
Ryhmä toteuttaa yhteistyön aikana ideoimansa projektin tai
tapahtuman. Ryhmällä on hyvä olla oma ohjaaja mukana.
Osallisuuden polun työntekijä voi olla toisena ohjaajana.
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TOIMINNAN SUUNNITTELU JA RESURSSIT

Toiminnan suunnittelussa tulee jättää riittävästi tilaa
osallistujien ideoille ja yllättäville käänteille. Vaikka toiminnan
kaikkia sisältöjä ei voi lyödä lukkoon etukäteen, on toiminnan
raamit mahdollista ja tärkeää suunnitella ennakkoon. Selkeät
ja vahvat rakenteet tekevät toiminnasta osallistujille tur vallista
ja helpommin lähestyttävää. Toimintaa olisi tärkeää tarjota
myös silloin, kun muut paikat ovat kiinni kuten juhlapyhinä ja
kesälomakaudella.
Osallisuuden polun toteuttamisen suunnittelussa auttaa
vuoden jaksottaminen kolmeen osaan kevät, kesä ja syksy.
Säännölliset r yhmät toimivat ympäri vuoden ja uudet
työr yhmät aloittavat aina jakson alussa. Jakson aikana kerätään
uusia ideoita seuraavan jakson työr yhmille. Jakson lopuksi
osallistujia kiitetään järjestämällä yhteiskaronkka osallistujille.
Karonkassa juhlistetaan yhteisiä saavutuksia ja kerätään
palautetta. Samalla eri r yhmien ja työr yhmien kävijät pääsevät
tutustumaan toisiinsa.
Toiminnan aikatauluttamisesta tekee haastavaa se, että toiset
osallistujat haluavat toteuttaa ideansa heti ja toiset tar vitsivat
runsaasti aikaa valmistautumiseen. Myös osallistujien
jaksamisen vaihteluun täytyy varautua. Viestintään ja
mainostamiseen on varattava aikaa, että tapahtumiin saadaan
yleisöä.
Toiminta tulee suunnitella käytössä olevan työntekijäresurssin
mukaan. Kahdella täysiaikaisella työntekijällä voi toteuttaa
yhtäaikaisesti Osallisuuden polun kolme säännöllistä r yhmää
ja 4-6 työr yhmää. Ryhmien ohjaamisen lisäksi työtehtäviin
kuuluu runsaasti viestinnällisiä töitä ja toiminnan vaikutusten
ar viointia ja seurantatiedon keräämistä sekä vapaaehtoisten
ohjaajien työnohjausta. Ihanteellisella työntekijällä on
kokemusta järjestötoiminnasta, viestintäosaamista ja
vahva osaaminen r yhmätyö- ja kommunikaatiotaitojen
vahvistamisessa. On tärkeää myös osata rajata omaa työtään.
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TOIMINNAN SUUNNITTELU JA RESURSSIT

Kun pyritään toteuttamaan osallistujien toiveita ja ideoita,
toiminnan lopullista muotoa ei voida täysin ennakoida. Tämän
vuoksi vahvat rakenteet ja taustaorganisaation asiantunteva
tuki on erittäin tärkeää. Työntekijöille on myös hyvä järjestää
työnohjausta.
Toiminnan toteuttamiseen tar vitaan sopivat tilat. Tilojen
ilmeellä ja tunnelmalla on oma merkityksensä toiminnan
mielekkyyden kannalta. Ihanteellinen tila on esteettisesti
miellyttävä, rauhoittava ja olohuonemainen tila, jota on helppo
muunnella eri r yhmien tarpeisiin. Myös luonnon läheisyys
luo lisäar voa ja mahdollistaa luontolähtöisten toimintojen
toteuttamisen.
Osallisuuden polun toteuttamiseen tar vittavia tiloja ovat
•
Ryhmätyötila
•
Näyttelytila ( joka voi myös olla sama kuin r yhmätyötila)
•
Viljelypalsta tai viljelylaatikoita
•
Työhuone työntekijöille
•
Erilaisia tapahtumatiloja
Tapahtumatilojen käytössä kannattaa tehdä yhteistyötä
toisten toimijoiden kanssa. Erilaisia julkisia tiloja ja puisto- ja
luontoalueita voi myös hyödyntää tapahtumapaikkoina.
Toiminnan jatkuvuus ja säännöllisyys ovat osallistujien
tur vallisuuden tunteen luomisen kannalta tärkeää. Polulla
eteneminen vaatii aikaa ja toiminnalle on hyvä pyrkiä
hakemaan rahoitusta useammaksi vuodeksi kerrallaan.
Rahoitusta voi hakea esimerkiksi Sosiaali- ja ter veysjärjestöjen
avustuskeskukselta STEA:lta. Myös erilaiset kattojärjestöt
myöntävät jäsenyhdistysten r yhmätoimintaan avustuksia.
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OSALLISTUJIEN TAVOITTAMINEN

Kohder yhmien tavoittamisen avaintekijä on hyvä
yhteistyö ja verkostoituminen. Osallisuuden polku tarjoaa
osallistujalähtöistä tekemistä ja yhteisöä vapaa-ajalle. Se
tuottaa psyykkistä hyvinvointia luomalla mahdollisuuksia
itsensä toteuttamiseen ja sosiaalisten suhteiden luomiseen.
Toiminta sopii hyvin julkisten kuntoutuspalvelujen asiakkaille
ja verkostoituminen näiden palvelujen toimijoiden kanssa on
erittäin hyödyllistä. Hyviä yhteistyötahoja ovat myös erilaiset
sosiaali- ja ter veysalan ammattilaiset, yhdistykset, seurakunnat
ja asukasyhdistykset.
Toiminnan mainostamisessa kannattaa käyttää erilaisia kanavia
kuten sosiaalinen media, verkkosivut, julisteet ja lehtiilmoitukset. Näin eri kohder yhmät tulevat todennäköisemmin
tavoitettua. Hyvä tapa tavoittaa osallistujia on tehdä
vierailukäyntejä. Uudelle osallistujalle mukaan tuleminen on
helpompaa, kun toiminnalla on kasvot ja tietää kuka r yhmässä
on ottamassa vastaan. Vielä parempi tapa on kutsua r yhmiä
vierailulle omaan toimipaikkaan. Näin osallistujat pääsevät
tutustumaan uuteen paikkaan tutun ja tur vallisen r yhmän ja
ohjaajan kanssa ja esimerkiksi kulkureitit tulevat tutuksi.
Toiminnassa mukana oleville kannattaa perustaa suljettu
verkkokeskustelur yhmä. Ryhmässä osallistujat ja työntekijät
voivat käydä keskustelua ja siellä voi mainostaa tulevia
työr yhmiä ja toimintaa. Säännöllisille r yhmille ja työr yhmille
voi lisäksi perustaa omia pikaviesti-r yhmiä. Ne madaltavat
kynnystä ottaa yhteyttä toisiin r yhmäläisiin ja ohjaajaan ja
toimivat myös etäyhteytenä niille, jotka eivät pääse paikalle
kokoontumisiin.
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- Osallistuja

Kuva: Riitta Hinkkanen

“Lapinlahti on kaunis paikka, luo rentoa tunnelmaa,
eikä hengi kiireellistä kaupunkielämää eikä kylmää
tai merkityksettömyyttä. Historiallinen rakennus niin
paikkakin on merkityksellinen. Tuo mieleen kesän.”

4.

PALAUTTEEN
JA

SEURANTATIEDON

K E R Ä Ä M I N E N

26

PALAUTTEEN JA SEURANTATIEDON KERÄÄMINEN

Yksinäisyyden kokemuksen muutoksen mittaaminen ei
ole helppo tehtävä. Toiminnan vaikutusten ar vioimista
var ten Osallisuuden polulle on kehitetty palautelomake,
jonka suunnittelussa on hyödynnetty Metropolia
Ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijoiden
tekemää opinnäytetyötä. Lomakkeella kysytään osallistujan
ar vio omasta yksinäisyydestä ja onko toimintaan osallistuminen
vaikuttanut yksinäisyyden kokemukseen. Lomakkeella kerätään
myös seurantatietoa ja palautetta toiminnasta. Palautelomake
löytyy oppaan materiaalipankista (s.64-65).
Ryhmistä kerätään seurantatietoina osallistujamäärät, sekä
osallistujien ikä- ja sukupuoli jakauma. Seurantatiedon
keräämistä ohjaa myös rahoittajan vaatimukset. Ryhmien
kokoontumisista on hyödyllistä pitää myös päiväkirjaa, johon
kirjataan läsnäolijat, kokoontumisen sisältö ja osallistujien
kommentteja.
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OSALLISUUDEN POLUN RYHMÄTYÖMALLEJA

LAUTAPELI-ILTA
Lautapeli-illan ideana on kokoontua kerran viikossa pelaamaan
yhdessä. Lautapelien pelaaminen on hyvä tapa olla mukana
r yhmässä ja tutustua uusiin ihmisiin. Tapahtumassa keskitytään
pelaamiseen ja jokainen saa valita oman osallistumisen tasonsa.
Lautapeli-illan järjestämiseksi tar vitaan kokoontumistila, jossa
on riittävästi pöytätilaa ja tuoleja. Pelit voivat olla kevyitä
seurapelejä, strategiapelejä tai muita mistä pelaajat ovat
kiinnostuneita. Osallistujat voivat myös itse tuoda omia pelejä
pelattavaksi. Sopiva osallistujamäärä noin 5-20 pelaajaa. Jos
kävijöillä on intoa, voi viikoittaisten peli-iltojen lisäksi järjestää
pitempiä pelisessioita. Nämä Lautapeli-maraton -tapahtumat
voivat kestää 5-6 tuntia ja ne kannattaa järjestää viikonloppuna.
Tällöin voidaan pelata pidemmän ajan vaativia pelejä ja tavoittaa
uusia osallistujia. Lautapeli-illoissa käy etenkin 20-40-vuotiaita
nuoria ja aikuisia.
Ryhmäläisten kokemusten mukaan tärkeintä r yhmässä on
yhdessäolo ja säännöllinen tekeminen. Lautapeli-illoissa voi
kehittää pelaamiseen liittyviä taitoja sekä sosiaalisia taitoja.
Peli-illat tarjoavat mukavan, sosiaalisen ja hauskan illan
lämpimässä ilmapiirissä.
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KOHTAAMISTEN
KAHVIPÖYTÄ
Kohtaamisten kahvipöydän ideana on kokoontua kerran
viikossa julkiseen kahvilaan juomaan yhdessä kahvia ja
juttelemaan. Mukaan voi tuoda myös oman käsityön tai
hyödyntää r yhmän käytössä olevia lankoja ja puikkoja.
Käsitöiden tekeminen on todettu hyväksi tavaksi helpottaa
osallistumista niille, jotka eivät tahdo osallistua niin paljon
keskusteluun.
Ryhmä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden päästä kahvilaan
mukavassa seurassa. Kahvilan asiakkaista löytyy usein uusia
osallistujia tai halukkaita käsityötar vikkeiden lahjoittajia.
Kokoontuminen kahvilassa mahdollistaa ennakkoluulojen
hälvenemistä osallistujien ja kahvilan muiden asiakkaiden
välillä. Kahvipöydässä voidaan tehdä myös yhteisiä
neuleprojekteja kuten tilkkupeittoja, värittää värityskirjaa,
pitää tietovisoja tai muita osallistujien ehdottamia sisältöjä.
Toiminta tarjoaa myös luontevia mahdollisuuksia opettaa omia
käsityötaitoja muille. Sopiva osallistujamäärä noin 5-15 henkeä
ja kahvipöytä tavoittaa etenkin yli 40-vuotiaita osallistujia.
Järjestäjä maksaa osallistujien kahvit.
Kohtaamisten kahvipöydässä osallistujille tärkeintä on
yhdessäolo ja toiminnan säännöllisyys. Kahvipöydässä voi
nauttia puheensorinasta osallistuen keskusteluun tai keskittyen
enemmän käsitöiden tekoon. Toiminnassa saa juttukavereita ja
tutustuu uusiin ihmisiin, joiden kanssa voi jakaa arjen iloja ja
suruja.
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PAKOHUONETYÖRYHMÄ
Pakohuonetyör yhmässä rakennetaan pakohuone, eli pulmapelihuone. Peliä tarjotaan pelattavaksi r yhmille, jotka pyrkivät
ratkaisemaan huoneessa olevat tehtävät. Työr yhmässä
suunnitellaan pulmat, teema ja juoni, joista tehdään
johdonmukainen kokonaisuus. Pakohuonepelin rakentaminen on
hyvä mahdollisuus erilaisia taitoja omaavien ihmisten väliselle
yhteistyölle. Luovat, tekniset, taiteelliset ja kirjalliset taidot ovat
tarpeen.
Pakohuonetyör yhmän sopiva koko on noin 5-8 osallistujaa.
Hyvän pakohuoneen rakentamiseen ja pelauttamiseen on
hyvä varata useampi kuukausi ja r yhmän jäsenet voivat myös
r yhmätapaamisten ulkopuolella työstää omaa osuuttaan.
Pakohuone kannattaa toteuttaa niin, että sen voi rakentaa
ja purkaa helposti pelien välissä. Tällöin pelejä voi järjestää
silloin kun työr yhmällä on aikaa ja tila voi olla muuten muussa
käytössä. Suunnitteluvaiheen jälkeen toteutetaan peliker tojen
aikataulu. Lisäksi tar vitaan mainostamista ja järjestelmä, jonka
kautta pelaajat voivat varata pelin. Pakohuoneet kiinnostavat
etenkin 20-40-vuotiaita.
Työr yhmää ohjaamassa on hyvä olla kaksi henkilöä. Toinen on
vastuussa pelin kokonaisuudesta ja toinen käytännön asioista ja
r yhmästä. Pakohuonekokemus ja -tietämys on eduksi. Toiminnan
aluksi r yhmäläisten kanssa on suotavaa käydä pelaamassa
kaupallista pakopeliä. Tämä lisää ymmärr ystä pakohuoneista ja
edistää r yhmäytymistä.
Toiminnassa on tärkeää rento yhdessäolo ja säännöllinen
viikoittainen toiminta. Työr yhmään osallistuminen kehittää tiimija projektityötaitoja sekä improvisointikykyä. Ryhmästä saa uusia
ystävyyssuhteita ja osallisuuden ja r yhmän jäsenyyden tunnetta.
Pulmat ja niiden ratkeaminen ja erilaisten taitojen kukoistaminen
tuovat r yhmäläisille onnistumisen kokemuksia.
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PAKOHUONETYÖRYHMÄN TOIMINNAN ETENEMINEN
1.

2.

3.

RYHMÄYTYMIS- JA IDEOINTIVAIHE
• Ideoiden, mielikuvien ja mielipiteiden jakamista
• Mitä r yhmäläiset toivovat työpajalta?
• Ajan kar toittaminen ja laatiminen - Paljonko r yhmäläiset
ovat valmiita panostamaan aikaansa projektiin
• Kaupallisen pakohuonepelin pelaaminen ja ajatusten
vaihtoa kokemuksesta
TYÖSTÖVAIHE
• Juonen ja pulmien suunnittelu
• Materiaalien hankkiminen
• Askar teleminen ja rekvisiitan tekeminen
• Tur vallisuus- ja alkuohjeiden laatiminen
• Roolien jako ja niihin valmistautuminen
• Pelaajien vastaanottaja ja ohjeistaja
• Pelihuoneen rakentaja
• Vihjeiden antaja(t)
• Näyttelijä(t)
TESTAUS JA VIIL AUSVAIHE
• Yksittäisten pulmien testaaminen ulkopuolisilla
• Pakohuoneen testipelauttaminen ja pakohuoneen muuttaminen testitulosten ja kommenttien perusteella (Suositellaan kokeneita pelaajia jotta saa palautetta olennaisista asioista)

4.

5.

PELIEN JÄR JESTÄMINEN
• Nettisivujen ja Facebook-sivujen tekeminen
• Pelaajien toiminnan tarkkaileminen ja palautteiden
kerääminen
• Tutki ja kysy: Mihin kohtiin pelaajat erityisesti jäävät
jumiin ja miten selkeyttää näitä kohtia
• Mistä pulmista pidetään ja mistä ei ja miksi
• Muita palautteita, kehitysehdotuksia
TYÖRYHMÄN LOPPUKARONKKA
• Kiitos ja todistukset projektista

Toiminnallinen budjetti noin 150€, sisältäen kaupallisen pakohuonepelin pelaamisen. Budjettiin voi vaikuttaa käyttämällä
kotoa löytyviä materiaaleja ja esineitä.
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ANIMAATIOTYÖRYHMÄ
Animaatiotyör yhmän tarkoituksena on käsikirjoittaa ja toteuttaa
lyhyt noin 5 minuutin pituinen animaatioelokuva ja esittää
elokuva. Elokuvan ensi-ilta voi olla oma tapahtumansa tai se
voidaan toteuttaa osana isompaa tapahtumaa.
Animaation teossa tar vitaan monia eri taitoja kuten käsikirjoitustaitoja, luovuutta, käsityötaitoja sekä teknistä osaamista.
Ryhmätyöprosessi antaa osallistujille mahdollisuuden kukoistaa
omassa taidossaan, kokeilla eri rooleja ja antaa tilaa ideoiden
syntymiselle.
Animaatiotyör yhmän ihanteellinen koko on 6-8 osallistujaa, jotta
kaikille riittää tekemistä. Työr yhmän toiminnalle on hyvä varata
noin 3-5 kuukautta, jos työr yhmä kokoontuu kerran viikossa.
Ryhmään osallistuminen ei vaadi ennakkotaitoja ja animaation
tekoon voi tutustua tekemisen kautta.
Animaatior yhmäläisiltä on hyvä kar toittaa tavoitteet ja toiveet, ja
tehdä realistiset tavoitteet joihin on mahdollista päästä projektin
aikana. Riippuen r yhmäläisistä, toisille on tärkeää rento ja hauska
yhdessäolo ja toisille itsensä haastaminen ja laadukkaaseen
lopputulokseen tähtääminen. Ohjaajan tehtävä on tasapainottaa
projekti niin että tavoitteita kuullaan ja tehdä sen pohjalta
suunnitelma.
Työr yhmään osallistuminen kehittää tiimityötaitoja ja animaation
tekemisen taitoja sekä improvisointikykyä. Ryhmästä saa uusia
ystävyyssuhteita sekä osallisuuden ja r yhmän jäsenyyden tunnetta.
Yhteistyön tekeminen, positiivinen kokemus vastavuoroisuudesta
ja erilaisten taitojen jakaminen tuovat r yhmäläisille onnistumisen
kokemuksia.
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ANIMAATIOTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ETENEMINEN
1.

2.

3.

4.

5.
6.

TUTUSTUMIS- JA IDEOINTIVAIHE
• Ideoiden, mielikuvien ja mielipiteiden jakamista
• Mitä r yhmäläiset toivovat työpajalta? Mitä r yhmäläiset
haluavat tehdä ja oppia?
• Kuinka paljon haluaa painottaa aikaa tekemiseen
ja hauskuuteen ja kuinka paljon animaation
lopputulokseen (tästä r yhmän keskiar vo = tavoite)
• Kirkastetaan r yhmän tavoitteet, tekniikka, roolitoiveet ja
ajankäyttö eli tulevat vaiheet
TYÖSTÖVAIHE
• Käsikirjoitus ja kuvakäsikirjoitus (esim. Google docsilla)
• Materiaalien hankkiminen
• Hahmojen ja rekvisiitan tekeminen
• Ensi-illan ennakkosuunnittelu: milloin, missä ja miten?
Tämä määrittää myös deadlinen koska elokuvan oltava
valmis viimeistään
• Lyhyet oppitunnit (esim. fps) ja vierailevat asiantuntijat
KUVAUS JA ÄÄNITYSVAIHE
• Roolit: kuvaaja, ohjaaja, yksityiskohtien tarkkailija,
valomies ym.
• Äänien äänitys, musiikkien teko tai ilmaisen musiikin
etsiminen netistä (esim. Youtube audio librar y)
EDITOINTIVAIHE
• Videota voi editoida niin että kaikki näkevät videotykiltä
sen toteutumisen
• Äänittämistä voi toteuttaa tässäkin vaiheessa.
ENSI-ILTA
LOPPUKARONKKA

Ryhmätyötunteja animaation valmistelussa yhteensä 22-30
tuntia. Toiminnallinen budjetti noin 50€.
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“Sain projektista ensinnäkin mukavan harrastuksen, niin
kauan kuin sitä kesti. Toiseksi oli mukava tutustua r yhmään,
jossa ihmisillä oli erilaisia vahvuuksia, kuten osaamista
maalauksessa, ohjauksessa ja jopa asiantuntijuutta
kivistä. Tulevaisuutta ajatellen projekti madalsi kynnystäni
osallistua myös muihin tapahtumiin.
- Animaatiotyör yhmäläinen

“Ilmapiirin luominen on tosi tärkeää tällasessa. Iso osa ilosta
oli yhdessä oleminen. Mitä enemmän pakohuoneen pito
kerralla on ihmisiä niin sitä hauskempaa se on ja siitä tulee
yhteinen juttu ja että saa jakaa asioita”
- Pakohuonetyör yhmäläinen

OSALLISUUDEN POLUN RYHMÄTYÖMALLEJA

NÄYTTELYTOIMINTA
Näyttelytoiminta tarjoaa mahdollisuuden pitää oma näyttely
maksuttomassa näyttelytilassa. Osallistuja saa kokea uuden roolin
taiteilijana ja toimijana. Oman näyttelyn pitäminen on suuri askel
ja osallistujan tukemiseen tulee varata riittävästi aikaa. Lisäksi
osallistujalle on hyvä tarjota mahdollisuutta taiteilijamentoriin.
Näyttelyiden pitämiseen tar vitaan tila tai näyttelyt voidaan
järjestää r yhmien kokoontumistilassa. Tällöin r yhmien osallistujat
pääsevät nauttimaan taiteesta r yhmäkokoontumisten ohessa.
Näyttelyt vaihtuvat 1-1,5 kuukauden välein, jolloin jää riittävästi
aikaa käytännön järjestelyille ja mainostamiselle. Julistetta,
näyttelyinfoa ja teosluetteloa var ten kannattaa tehdä valmiit
pohjat, joita on helppo muokata näyttelyn vaihtuessa. Jos
näyttelytila ei sijaitse muun toiminnan yhteydessä, se tar vitsee
valvojan. Valvontavuorot tarjoavat mahdollisuuden tehdä
säännöllistä vapaaehtoistyötä rauhallisessa ympäristössä.
Osallistujista ja taiteilijamentoreista kootaan näyttelytyör yhmä,
joka valitsee näyttelyt ja auttaa käytännön järjestelyissä. Työr yhmä
on myös ar vokas ver taistuki tuleville näyttelyn pitäjille. Toimintaa
ohjaa työntekijä, joka tukee osallistujaa näyttelyn järjestämisessä
ja johtaa näyttelytyör yhmää. Ihanteellisella työntekijällä on sekä
sosiaalialan että taidealan koulutus, jolloin hän voi itse toimia
myös taiteilijamentorina.
Työr yhmän yhteisnäyttely on hyvä tapa pitää osallistujat mukana
työr yhmässä myös oman näyttelyn jälkeen. Se on yleinen
näyttelyn pitämisen muoto ja tarjoaa hyvän tavan harjoitella
r yhmätyöskentelyä, kompromissien tekoa ja joustamista.
Yhteisnäyttelyn voi järjestää esimerkiksi kahden vuoden välein ja
siihen kutsutaan kaikki osallistujat ja mentorit. He suunnittelevat
näyttelyn teeman ja sopivat millaisia töitä ja kuinka monta
jokainen voi tuoda näyttelyyn. Mentoreista tai osallistujista voi
valita vastuuhenkilöt vetämään projektia ja työntekijä on heidän
tukenaan.
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NÄYTTELYN JÄRJESTÄMISEN ETENEMINEN
1.

2.

3.

4.

5.

6.

TAPAAMISET NÄYTTELYTYÖRYHMÄN KANSSA (2H/KK)
• Näyttelyhakemukset, valinnat ja näyttelyjen aikataulutus
• Lähestyvien näyttelyjen käytännönjärjestelyjen läpi
käyminen
• Ver taistuellinen keskustelu
NÄYTTELYN TYÖSTÖ TAITEILIJAN KANSSA (4-6H/NÄYTTELY)
• Alkutapaaminen, näyttelyidean ja töiden esittely
• Tar vittaessa mentorointi
• Käytännönjärjestelyistä sopiminen
• Tiedotus, ripustus, avajaiset, aukioloajat ja
valvontavuorot, purku
TIEDOTUS (4H)
• Juliste, näyttelyinfo ja teosluettelo
• Fb-tapahtuma ja lehti-ilmoitukset
• Tulostus
RIPUSTUS (4-6H)
• Taiteilijan lisäksi paikalla hyvä olla mentori/toiminnan
vastuuhenkilö ja yksi lisäavustaja
• Tar vitaan tikkaat ja ripustusmekanismista riippuen siimaa,
ruuveja ja työkaluja
AVA JAISET (3-4H)
• Taiteilija voi kutsua omia läheisiään tai avajaiset voidaan
järjestää hankkeen puolesta
PURKU JA LOPPUKESKUSTELU (1H)

TARVITAAN
• Näyttelytila, jossa ripustuskiskot tai muu ripustusta
helpottava mekanismi
• Ryhmänohjaaja ja galleriatilan valvojat
• Toiminnallinen budjetti, tulostettava materiaali,
ripustuksen materiaalit
Valmistelut yhteensä 13-17tuntia/näyttely.
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JOULUTAPAHTUMA
Yksinäisyyden kokemus korostuu usein juhlapyhinä.
Joulutapahtuman ideana on järjestä joulupäivälle avoin
tapahtuma, joka tarjoaa mahdollisuuden viettää joulua
yhteisöllisesti. Tapahtuman valmistelut tehdään jouluaattona
ja tapahtumatyör yhmä saa näin ohjelmaa myös jouluaatolle.
Valmistelujen jälkeen työr yhmä voi myös viettää aattoiltaa
yhdessä. Tapahtuman toteuttamisessa tar vitaan monenlaisia
taitoja suunnittelusta ja markkinoinnista ruoan valmistukseen ja
esiintymiseen.
Tapahtuman sisältönä voi olla jouluruokailu, sauna, musiikkia,
pelejä ja vapaamuotoista yhteistä olemista. Työr yhmän
ihanteellinen koko on 5-8 osallistujaa. Toiminnalle on hyvä varata
1-2 kuukautta, jos r yhmä kokoontuu kerran viikossa.
Joulutyör yhmän jäsenille tärkeää toiminnassa on, että saa
omaan jouluun ohjelmaa ja seuraa ja voi tarjota toisille mukavan
tapahtuman yksinäisten joulupyhien keskelle. Joulutapahtumassa
korostuu hyvä tunnelma ja yhteisöllisyys. Tapahtuma tavoittaa
kävijöitä yli kohder yhmärajojen nuorista ikäihmisiin. Osalle
tapahtuma on suuri helpotus juhlapyhien yksinäisyyteen ja osa
voi löytää paikalle sattumalta kesken joulupäivän kävelylenkin.
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JOULUTAPAHTUMATYÖRYHMÄN TOIMINNAN
ETENEMINEN
1.

2.

3.

4.

Tutustumis- ja ideointivaihe (2h)
• Mitä osallistujat toivovat tapahtumalta?
• Ideoiden, mielikuvien tai mielipiteiden jakamista
Työstövaihe (8h)
• Tapahtuman ohjelman suunnittelu
• Tehtävien ja vastuualueiden jakaminen
• Valmistelutoimien aikataulun suunnittelu
• Materiaalien hankkiminen
• Facebook-tapahtuman ja julisteen tekeminen
Jouluaatto (6h)
• Ruokien valmistaminen
• Yhteinen aattoillanvietto
Tapahtumapäivät (6h)
• Koristelu
• Ohjelman valmistelut
• Tapahtuma

TARVITAAN
• Ryhmätyötila
• Ryhmänohjaaja
• Tapahtumatila, jonka yhteydessä keittiö ja esimerkiksi
sauna
Ryhmätyötunteja joulutapahtuman valmistelussa yhteensä 22h.
Toiminnallinen budjetti noin 200€.
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“ Toimintaan osallistumisesta oli minulle suuri apu. Se on
osoittautunut suuremmaksi kun pystyin kuvittelemaan.
Sisäinen matka jonka olen käynyt sen jälkeen on ollut
aivan huikea!”
- Näyttelytoiminnan osallistuja

“Uskon Lapinlahden missioon tuoda kulttuuria kaikille
ja parantaa maailmaa opettamalla lempeää viisautta,
tunneälyä ja luonnonläheisyyttä.”
- Joulutapahtumatyör yhmän jäsen

6.
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Osallisuuden polku on kehittynyt muotoonsa toiminnassa
mukana olleiden osallistujien ansiosta. Jokaisella on oma
ainutlaatuinen kokemuksensa toiminnasta ja haluamme
tuoda osallistujien tarinoita esiin heidän itsensä ker tomana.

44

OSALLISTUJIEN TARINAT

NAINEN
Tulin Lapinlahteen työkokeiluun. En varmaan muuten olisi ikinä
löytänyt tätä paikkaa. Työkokeiluni aikana näin r yhmien
toimintaa ja ensimmäisenä osallistuin Luontotoimintaan, koska
aihe tuntui omalta. Ryhmään oli helppo tulla mukaan, koska
kävijälle ei asetettu mitään vaatimuksia, että pitäisi osata
jotain tai olla jonkunlainen. Sama toteutuu muissakin r yhmissä
täällä. Jos on vaatimus saada aikaan jotain eikä jaksa, tulee
tunne ettei kuulu r yhmään.
Olen elämässäni käynyt vähän missään r yhmissä, koska
r yhmään meneminen on vaikeaa enkä tunne oloani kotoisaksi.
Minulla on ollut huonoja kokemuksia r yhmätilanteista
koulussa ja suhtaudun siksi epäluuloisesti toisiin ihmisiin.
Ryhmätilanteissa pelkään joutuvani naureskelun kohteeksi ja
nolatuksi. Luontotoimintar yhmässä on ollut ok olla. Siihen on
vaikuttanut se, että on ollut tasa-ar voinen olo. En koskaan
kokenut jääneeni r yhmän ulkopuolelle, kuten olen koko
elämäni muualla kokenut.
Olen käynyt myös Olohuoneessa, Kohtaamisten kahvipöydässä
ja pari ker taa Lautapeli-illassa. Lisäksi valvon kerran viikossa
näyttelytilaa ja kastelen talon kukkia. Osallistumistani
rajoittaa oma jaksaminen ja ihan joka päivä en jaksa käydä
täällä. Lautapeli-illassa pitää jaksaa ajatella ja pelata, se ei
nyt sovi omalle jaksamiselle. Alvila-kodin asukkailla on ollut
merkittävä vaikutus r yhmien tunnelmaan. He ovat paikalla ja
ovat vaan. Se rauhoittaa suorittamisen pakkoa, mikä omassa
mielessä muuten on. He muistuttavat tässä suorituskeskeisessä
yhteiskunnassa, että on tärkeää olla vaan.
Olen saanut täällä hyviä r yhmäkokemuksia ja kokemuksia
siitä, että toiset eivät halua minulle pahaa. Ehkä jotain rauhaa
ja rohkeutta on tullut r yhmässä olemiseen. Täällä saamieni
kokemusten jälkeen r yhmässä olemin voisi olla helpompaa
muuallakin.
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Olen halunnut jäädä toimintaan, koska olen viihtynyt täällä
tapaamieni ihmisten kanssa. Olen saanut uusia ystäviä,
itseluottamusta ja yhteisön, joka minulta puuttuu, kun en
ole työelämässä. Koen olevani ter vetullut tänne ja siksi tulen
takaisin. Olen kohdannut sekä erilaisia että itseni kaltaisia
ihmisiä. Ver taisten kanssa voi kokea olevansa riittävä ja
erilaisten kanssa voi oppia uutta. Kun on rikkinäinen ihminen
kuten minä, tar vitsee uudestaan ja uudestaan kokemusta,
että on ter vetullut. Kun tapaa ihmisiä, jotka ottavat vastaan
ja ilmaisevat hyväksyntää, se palauttaa ja ankkuroi tähän
todellisuuteen. Toisten ihmisten kanssa oleminen on todella
tärkeää.
Vastaavaa toimintaa voisi olla muuallakin. Tänne on tietysti
mukavampi tulla, koska ympäröivä luonto hoitaa myös. Mutta
mieluummin r yhmä epäviihtyisässä paikassa, kuin ei r yhmää
ollenkaan. Toivoisin, että r yhmät jatkuisivat samantyyppisinä
ja olisi mahdollisuus tavata ihmisiä. Jatkuvuudella on suuri
merkitys. Jos elämäntilanteeni jatkuu samanlaisena, niin
tarpeetkin ovat samat.
Toivon, että yhteiskunta muuttuisi inhimillisemmäksi ja
asenne vapaaehtoistyötä kohtaan muuttuisi ar vostavammaksi.
Ainakin sellaisella tavalla, että virallinen yhteiskunta huomioisi
vapaaehtoistyön ar von. Vapaaehtoistyö voi antaa monille
elämään merkitystä.
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MIES, 30-62V
Kuulin Sompasaunalla, että Lapinlahdessa on myös sauna ja
sosiaalinen ilmapiiri ja tulin kokeilemaan. Katsoin sitten mitä
muuta toimintaa olisi ja löysin avoimen impron. Alkuun oli iso
kynnys ja vaikea lähteä mukaan. En tullut ekalla kerralla, vaikka
oisin halunnu. Harmitti niin, siksi tulin tokalla kerralla. Kun
tulin, sain ylitettyä itseni tur vallisesti ja ohjatusti. Ohjaajien
kanssa tuli tur vallinen olo, joka oli ratkaisevaa.
Vähitellen löysin muitakin juttuja. Oon ollut Lautapeliilloissa, Tarinateatterissa, Luontotoiminnassa, Olohuoneessa,
Animaatiotyör yhmässä ja satunnaisissa tapahtumissa ja
taidetyöpajoissa. Improssa oon ollut muutaman kerran
apuohjaajana ja ohjannut myös oman työpajan Olohuoneessa.
Olen kokeillut eri juttuja ja päätynyt tekemään niitä, mitkä
olleet mun mielestä parhaita. Mukaan tulemista helpottaisi,
että korostetaan matalaa kynnystä ja sitä ettei ole pakko
tehdä juttuja. Riittävän tarkka tieto toiminnan sisällöstä ja
siitä kenelle tarkoitettu auttaisi myös ja viestisi, että ohjaajat
välittävät kävijöistä ja keskittyvät tekemiseen. Itse oletin, että
on tarkoitettu mielenter veysongelmaisille johtuen paikasta
ja järjestäjästä. Nosti kynnystä tulla mukaan. En halua tulla
leimatuksi.
Tässä toiminnassa ollaan enemmän mukana tekemässä. Ei niin
että joku järjestää ja sit mennään osallistumaan. Tulee olo
et pystyy vaikuttaa asioihin ja kokee että voi olla hyödyksi.
Yhteisissä ideoinneissa kaikki voi ehdottaa mitä haluaa tehdä.
Ei ole sitovaa, eikä maksa mitään. Vapaamuotoisuus on minulle
tärkeää tällä hetkellä. Raja järjestäjän ja osallistujien välillä on
vähäisempi, kuin monessa muussa jutussa. Osallistujat ovat
syvällisemmin mukana tekemisessä ja on talkoohenkifiilistä.
Koen kuitenkin välillä oudoksi tilanteen, jossa on joukko
osallistujia ja yksi työntekijä. Lautapeli-illassa on yksi ohjaaja,
joka on osallistujana mukana. Tulee olo, ettei kaikki ole samalla
tavalla osallisia kun on eri rooleja.
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Talkoohengen kokemusta tulee siitä, että kaikki on samalla
viivalla. Sillon kun ei ole vetäjää niin tulee oikeasti kokemus,
että kaikki tekee tän tapahtuman.
Tärkein juttu on mielenkiintoinen tekeminen ja hyvät tyypit.
Sijainti on hyvä ja paikka on myös hieno. On puisto ja ranta
ja kuitenkin lähellä kaupunkia. Oon oppinut sosiaalisia taitoja
ja yhdessä tekemisen fiilistä. Mulle on hauskaa, kun pääsee
kokeilemaan jotain haastavaa ja itselle uutta ja uskaltaa
yrittää. Saan energiaa, kun saan tehdä jotain, mitä en oo
aiemmin tehnyt. Impro on vaikuttanut eniten sosiaaliseen
rohkaistumiseen, uskaltaa mennä tilanteisiin ja avata
suunsa. Toiminta on auttanu kehittämään sitä miten esim.
r yhmissä keskustellaan. Oon vuoden aikana alkanut enemmän
myöhästelemään. Ennen olin säntillinen, enkä halunnu olla
epäkunnioittava. Mulle se on positiivinen kehitys, että on
varaa stressata vähemmän. Jollekin toiselle taas säntillisyyden
opettelu voisi olla hyväksi.
Olen kohdannut erilaisia ihmisiä. Ei haittaa, jos ihmiset ovat
vieraan oloisia, kun pointti on itse tekeminen. Oon oppinut
hyväksymään sen tosiasian, että ihmiset on erilaisia eikä
kaikkien tar vitse sopia täydellisesti yhteen. Lautapelir yhmä on
viime kuukausien aikana laajentunut tapahtuman ulkopuolelle
ja on tullut olo, että se on kaveriporukka. Jännä kehitys ja
muutos. On kivaa löytää uusia kavereita.
Toivon, että toiminta jatkuisi. Konsepti on toimiva ja sitä voisi
ja kannattaa kopioida muuallakin. Tärkeää, että toiminta on
jatkuvaa ja viikoittaista. Uusista tapahtumista on vaikea löytää
tietoa, joten tuttujen juttujen toistuvuus helpottaa elämää, kun
tietää mitä on tarjolla.
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NAINEN, 30-62V
Päädyin toimintaan sattumalta, kun etsin netistä missä voi
pelata lautapelejä. Lautapeli-ilta vaikutti matalan kynnyksen
tapahtumalta, koska oli järjestön järjestämä. Se helpotti mukaan
tulemista. Lapinlahden kaunis ympäristö vetosi myös ja houkutti
tulemaan paikan päälle. Tapahtuman sijainti lähellä keskustaa ja
metroasemaa ja toiminnan kellonaika olivat sopivat.
Jännitti tulla mukaan. Toki uusi tilanne aina jännittää, kun
ei tiedä mitä odottaa ja on uusia ihmisiä. Mukaan lähtemiseen
auttaa, kun paikalla on ohjaaja, joka tukee tar vittaessa ja että
kaikilla on lupa tulla mukaan. Kokee, että on oikeutettu tulemaan
mukaan, riippumatta siitä millainen itse on. Positiivista, että
toiminnassa ei ole ikärajaa ja se on maksutonta.
Olen ollut myös syvällisten keskustelujen r yhmässä ja
pakohuonetyör yhmissä. Jälkimmäisessä pakohuonetyör yhmässä
olin apuohjaajan roolissa. Pakohuonetyör yhmässä koin tärkeäksi,
että sai viedä projektia omien ajatuksen suuntaan. Apuohjaajana
opin miten kuulla eri ihmisiä ja ottaa huomioon eri mielipiteitä
ja sovittaa niitä yhteen ja miten tuoda omia näkökulmia esiin.
Kokemuksen myötä heräsi ajatus, että voisin pienessä tiimissä
toimia ohjaajana ja r yhmän johtajana. Olen myös oppinut
pelaamaan paremmin lautapelejä ja uskaltaudun käyttäytymään
vähemmän fiksusti. Se on tehnyt hyvää, että oon antanut
itselleni luvan käyttäytyä hölmösti.
Parasta toiminnassa on yhdessäolo, kiinnostavat ihmiset,
mielenkiintoiset sisällöt ja se, että olen voinut tulla
minkälaisessa olotilassa tahansa, saanut olla poissaoleva tai
väsynyt. Olen saanut säännöllistä ja mielekästä tekemistä, jota
odottaa joka viikko. Ohjaaja on luonut leppoisaa ja positiivista
tunnelmaa.
Tilat on tosi kivat ja tunnelmalliset. Vanhat rakennukset luovat
rentoa tunnelmaa. Ei hengi kiireellistä kaupunkielämää eikä
kylmää tai merkityksettömyyttä.
Koin hyväksi, että työntekijät ovat helposti lähestyttäviä,
ar vostavia, persoonallisia. Ei-virallinen työrooli on hyvä asia ja
auttaa ihmisiä rentoutumaan.
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Olisi hyvä, että r yhmät alkaisivat illalla, niin kaikki halukkaat
pääsisivät mukaan. Tärkeää on myös selkeä tiedottaminen. Näin
työr yhmiin tavoitetaan ihmisiä, jotka ovat valmiita projektiin,
joilla on yksinäisyyttä, energiaa, kykyjä ja taitoja
Olen kohdannut paljon uusia ihmisiä. Oon iloinen, että
ihmiset ovat olleet niin ystävällisiä ja ar vostavia. On ollu
kiva olla osa porukkaa, jossa oon kokenut oloni tärkeäksi.
Lautapeli-illan pikaviesti-r yhmän kautta porukasta on
tullut vapaamuotoisempi, ja sen myötä ihmiset pyrkivät
löytämään kavereita. Kun tulin r yhmään, nautin r yhmässä
olosta, mutta en etsinyt kavereita. Myöhemmin olen pyrkinyt
luomaan kaverisuhteita ja halusin että tulisi kaveriporukka.
Huomasin että ihmiset ovat kiinnostavia, mukavia ja heillä on
samanlainen ar vostus ihmisyyttä kohtaan.
Osallistuminen on lisännyt ymmärr ystä erilaisuutta kohtaan.
Olen huomannut, että r yhmien kävijöillä on eri tyyppisiä
ongelmia elämässään ja itsensä kanssa. Olen löytänyt myös
itseni kaltaisia ihmisiä. Heitä kohdatessani, olen kokenut
normaalimpaa oloa. Vaikka olen ollut lähimenneisyydessä
vuoden sairaslomalla, niin on muitakin, jotka elävät
samankaltaisessa tilanteessa. Olen hoksannut, kuinka ihmiset
ovat onnistuneet saamaan elämäänsä toimivammaksi ja että
minulla on samankaltainen pyrkimys. Ollaan elämän kanssa
ponnisteleva joukko, jolla on paljon vahvuuksia. Voin osittain
paremmin, koska olen käynyt näissä r yhmissä. Nykyään olen
työkykyinen. Aiemmin oli vaikeaa nähdä pystyisinkö tekemään
kokoaikatyötä. Tällainen toiminta auttaa.
Tästä toiminnasta veisin muualle välittömyyttä ihmisten
välillä ja kevyttä tekemistä, jossa on helppo olla mukana.
Mutkaton oleminen ja ar vostus luo mukavan tunnelman.
Lautapelaamista voisi viedä muuallekin, sillä pelatessa voi
olla aktiivinen tai passiivinen oman olonsa mukaan. Toivon,
että toiminta jatkuisi. Luo tur vaa elämään, että on jotain
säännöllistä mukavaa ja johon on helppo tulla ja jossa on
kivoja ihmisiä.
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NAINEN 75V
Lähdin mukaan viljelykerhoon, koska olin saanut palstan ja
halusin oppia lisää puutarhanhoidosta. Olin utelias, ja koska
minulla ei ole kesäpaikkaa, tar vitsin kesääni tällaisen paikan
luonnon parissa. Lapinlahti on myös kaunis ja tuttu paikka.
Näin ilmoituksen Facebookissa, joka oli kutsuva ja helposti
lähestyttävä. Kun saavuin paikalle, minut otettiin ystävällisesti
ja avosylin vastaan niin päätin tulla seuraavalla kerrallakin.
Parasta toiminnassa asfalttipihalla kasvaneelle on ollut tieto
ja vinkit, mitä olen saanut. Olen oppinut hyödyntämään kasveja
ruoanlaitossa enemmän. Myös sosiaalinen puoli on ollut tärkeä.
Ihmismaisema on ollut yhtä kiinnostava kuin muukin maisema.
Ryhmässä oli niin erilaisia ihmisiä, nuorempia ja vanhempia ja
yksi ulkomaalainenkin. Kiva kombinaatio.
Vaikka itse olin mieluummin enemmän kuulolla, keskusteluja
syntyi monista aiheista ja minulla oli tunne, että kaikki otettiin
huomioon. Nyt tuntuu, että on helpompi tulla mukaan ja on
varmempi pohja lähestyä ihmisiä. Aluksi olin varautuneempi,
mutta pikkuhiljaa koin itseni vapautuneemmaksi ja varmemmaksi.
Yksin olemista on ihan liikaakin, r yhmässä sain muutosta hyvään
suuntaan.
Oma ter veys rajoittaa osallistumistani, mutta jatkossa erityisesti
retket ja r yhmät, joissa ei vaadita erityistä, kiinnostavat.
Vuorovaikutus ihmisten kanssa on hyväksi.
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Tapahtumien järjestämisestä ja lyhytaikaisesta pop-up
vapaaehtoisuudesta on tullut 2010-luvulla suosittu vapaaehtoistoiminnan ja kansalaisvaikuttamisen muoto. Pop-up
vapaaehtoisuus ei vaadi sitoutumista ja sen on ajateltu sopivan
nykyajan kiireiseen elämänr ytmiin. We Pop-Up – osallisuutta
kulttuuri- ja luontotapahtumista kaikille oli kehittämishanke, joka
suunnattiin mielenter veys- ja päihdekuntoutujille, eläkeläisille,
maahanmuuttajille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.
Hankkeen toiminnan aikana huomattiin nopeasti, että popup vapaaehtoisuus ei ole kohder yhmiä kiinnostavaa tai heidän
tarpeitaan vastaavaa toimintaa. Työr yhmiin osallistuminen
uudessa toimintaympäristössä, uusien ihmisten kanssa ja ilman
määriteltyä sisältöä on monille liian suuri askel. Tar vitaan
pienempiä askelia ja tuettuja polkuja ja pitkäaikaista, säännöllistä
toimintaa, johon voi liittyä matalalla kynnyksellä ja jatkuvasti.
Tar vitaan paikkoja, joihin voi tulla omana itsenään ja niillä
voimavaroilla mitä sillä hetkellä on. Paikkoja, joissa on hyväksyvä
ilmapiiri ja mahdollisuus vaikuttaa toiminnan sisältöihin ja
osallistumisen tapaan. Paikkoja, joissa ei tar vitse olla rahaa.
Voidakseen hyvin, ihmiset tar vitsevat mahdollisuuksia toteuttaa
itseään ja yhteisön johon he kokevat kuuluvansa. Tämä tar ve
on kaikilla ihmisillä ikään, sukupuoleen tai sosioekonomisiin
piir teisiin katsomatta.
We Pop-Up –hankkeen toiminnassa toteutuivat yksinäisyyden
vähentämisen perusmenetelmät (Masi et al 2011) . Osallistujille
tarjotaan mahdollisuus sosiaalisten kontaktien lisäämiseen ja
positiivisiin r yhmäkokemuksiin hyväksyvässä ilmapiirissä.
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Työr yhmätyöskentelyssä ja työpajoissa vahvistetaan sosiaalisia
taitoja ja toiminnassa otettujen uusien roolien ja positiivisen
palautteen kautta voi tapahtua myös muutoksia osallistujan
käsityksissä itsestään ja toisista. Erilaisuuden hyväksyminen
lisääntyy ja ihmisten luottamus toisia kohtaan vahvistuu.
Samoihin hyviin menetelmiin on epäilemättä päädytty
aiemmissakin yksinäisyyden ehkäisyyn tähdänneissä
hankkeissa. Useat hankkeet törmäävät suurimpana haasteena
siihen, että toiminnasta hyötyviä ihmisiä on vaikea tavoittaa
ja luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa. Jatkossa olisikin
hyvä panostaa kehitettyjen toimintojen juurruttamiseen ja
mukaan löytäneiden osallistujien toimintamahdollisuuksien
jatkuvuuden tur vaamiseen. Kolmannen sektorin ja julkisten
kuntoutuspalvelujen yhteistyötä olisi myös hyvä lisätä ja saada
yhteistyö osaksi julkisten palvelujen rakenteita. Kolmannen
sektorin tarjoamat mahdollisuudet sosiaalisiin kontakteihin,
itsensä toteuttamiseen ja oman yhteisön löytämiseen ovat
ar vokas lisä julkisen sektorin kuntoutuspalvelujen lisäksi.

1. Masi, C. M., Chen, H-Y, Hawkley, L. C. & Cacioppo, J. T. (2011).
A meta-analysis of inter ventions to reduce loneliness. Personality
and Social Psychology Review, 15, 219-266.
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KIITOKSET
Haluamme kiittää Pro Lapinlahti mielenter veysseura r y:n
hallitusta We Pop-Up-hankkeen mahdollistamisesta ja koko
Lapinlahden Lähteen yhteisöä tiiviistä yhteistyöstä. Suuri
kiitos myös asiantuntevalle ohjausr yhmällemme, joka on
tukenut ja neuvonut hanketiimiä toiminnan eri vaiheissa.
Ohjausr yhmälle kiitos myös tämän oppaan kommentoinnista.
Kiitokset yhteistyöstä ja Osallisuuden polun toimintojen
kehittämisestä Mieli r y, Etappi r y:n Koala-hanke, Käpyrinne
r y:n Iloa arkeen pysäkkitoiminta, Sininauhaliiton Vihreä veräjä,
Loisto setlementin Loisto-paja, Kehitystö r y ja Metropolia
ammattikorkeakoulun toimintaterapian opintolinja. Kiitos
yhteistyöstä myös Kohtaus r y, Metsätuokio, Mieletöntä valoa,
Taiteen sulattamo, Niemikotisäätiön Kulttuuripaja ELVIS, Kakspy
r y:n LOV ME-hanke, Miitti-hanke, Lapinlahden puistoalueen
Staran työntekijät ja Alvi r y:n Alvilakoti. Lämmin kiitos myös
opiskeljaharjoittelijoille ja muille hankkeessa työskennelleille.
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TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEN YLEISOHJE

TAPAHTUMAN
JÄRJESTÄMISEN
YLEISOHJE
Tapahtuman järjestämiseen ja tar vittaviin ennakkovalmisteluihin
vaikuttavat ainakin seuraavat asiat:
1.
2.
3.
4.

MIKÄ ON TAPAHTUMAN AIHE?
KENELLE TAPAHTUMA ON SUUNNATTU?
MISSÄ TAPAHTUMA JÄR JESTETÄÄN?
KUINKA PAL JON OSALLISTUJIA ON ODOTETTAVISSA?

•

Ideoikaa tapahtumaa vapaasti tapahtumatyör yhmän kanssa.
Hullujakin ideoita kannattaa heitellä ilmoille, ne voivat
jalostua r yhmässä huippujutuiksi.

•

Päättäkää tapahtuman nimi ja sisältö. Vetävä tapahtumanimi
helpottaa mainostamista. Varsinaisen tapahtuman aiheen
lisäksi paikalle voi houkutella ihmisiä myös esiintyjillä, tarjoilulla ja muulla oheisohjelmalla.

•

Päättäkää tapahtumapaikka ja -aika. Huomioikaa milloin
ja missä kohder yhmä on tavoitettavissa ja milloin tapahtumatyör yhmä on käytettävissä järjestelyihin. Järjestelyjä
helpottaa, jos tapahtuma sijoittuu paikkaan, jonka lähistöltä
löytyy sopivia yhteistyökumppaneita, jotka voivat tarjota esim.
varastotilaa, bäkkärin, vesipisteen, sähköä jne.
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TA R V I T TAVAT L U VAT
□ □ PEL ASTUSSUUNNITELMA (14 vrk ennen)
□ □ POLIISILLE ILMOITUS (5 vrk ennen)
Jos tapahtuma järjestetään julkisella paikalla ja tapahtumaan odotetaan yli 200 kävijää tai tapahtumassa käytetään
avotulta tai pyrotekniikkaa, tar vitaan tapahtumalle pelastussuunnitelma, ensiapuvastaava, mahdollisesti järjestyksenvalvojia ja tapahtumasta on tehtävä ilmoitus poliisille. Pelastussuunnitelma liitetään poliisille tehtävään ilmoitukseen.
□ □ MAANKÄYTTÖLUPA
Tapahtuman järjestämiseen tar vitaan maankäyttölupa
maanomistajalta. Kaupungin kaduille ja puistoalueille luvan
myöntää kaupunkiympäristön alueidenkäyttö (1 kk ennen).
□ □ YMPÄRISTÖPALVELUT
Tapahtumista, joihin odotetaan osallistuvan yhtäaikaisesti yli
500 henkeä, on ilmoitettava kirjallisesti ympäristöpalveluihin
hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkamista.
□ □ MELUILMOITUS (1 kk ennen)
Jos ulkoilmatapahtumassa on klo 22 jälkeen äänentoistolla
soitettavaa musiikkia on tehtävä meluilmoitus. Melulle
altistuvia kohteita kuten lähialueen asukkaita on tiedotettava aina, vaikka meluilmoitusta ei tar vittaisi.
□ □ ESITYSILMOITUS (14 vrk ennen)
Musiikin esittämisestä on tehtävä Teosto-ilmoitus
□ □ KAUPUNKIYMPÄRISTÖN ALUEKÄYTTÖ
Mikäli tapahtumassa suljetaan katuja tai pysäköintipaikkoja,
lupa haetaan kaupunkiympäristön alueidenkäytöstä.
□ □ ELINTARVIKEMYYNTI
Tapahtumien, joihin odotetaan yli 1000 osallistujaa ja joissa
myydään tai tarjoillaan pakkaamattomia elintar vikkeita, tulee noudattaa yleisötapahtumien ympäristökriteerejä.
Lisätietoja ja ohjeet lupien ja ilmoitusten tekemiseen löytyvät
https://www.myhelsinki.fi/fi/tapahtumajärjestäjän-ohjeet
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K ÄY TÄ N N Ö N T OT E U T U S
Käykää läpi tapahtuman käytännön toteutus ja päättäkää
jokaisessa kohdassa kuka tai ketkä huolehtivat asian hoitamisesta.
Kirjoittakaa suunnitelma ja työnjako ylös niin kaikkien on
helpompi pysyä kar talla asioista ja tekijää vailla olevat tehtävät
eivät unohdu.

□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□
□□

AIKATAULU JA TAPAHTUMAPÄIVÄN TYÖNJAKO - Varmistakaa
että tapahtuman kaikissa vaiheissa on riittävästi tekijöitä
paikalla. Tar vittaessa kutsukaa mukaan lisää järjestäjiä.
ESIINTYJÄT, JUONTA JAT JNE.
RAKENTEET - Esim. katos, pöytiä, tuoleja, lava
TAVAROIDEN KUL JETUS - Mistä auto? Vuokraus? Kuski?
OSALLISTUJAMÄÄRÄ - Tulevatko kaikki kävijät kerralla vai
pitkin päivää?
ÄÄNENTOISTO
SÄHKÖ JA VESI - Esim. lähitalot, lähiyritykset, muut lähistön
toimijat, aggregaatti
VESSAT JA ROSKIKSET
MATERIAALIT - Ruoat, juomat, paperia, kyniä, astioita,
roskapussit jne.
JÄTTEIDEN L A JITTELU - Isommille jätejakeille kannattaa varata
omat astiat. Hyvä kyltitys auttaa kävijöitä lajittelemaan oikein.
TAPAHTUMAN RAKENTAMINEN, PURKU JA LOPPUSIIVOUS
TAPAHTUMAN TIEDOTUS - Esim. Suora kutsu osallistujille, FBtapahtuma, ilmoitus lehtien menot-palstalle, juliste, flaikku.
Tar vitaanko tapahtumapaikalle kyltitystä tai infotauluja jne.

Kysykää tar vittaessa neuvoa ja hyödyntäkää verkostojanne ja
tuntemianne ihmisiä esim. tavaroiden lainaamisessa, talkooväen
rekr ytoinnissa ja tapahtuman mainostamisessa! Kannattaa myös
viritellä yhteistyötä lähialueen muiden toimijoiden kanssa.
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WE POP UP ESITE - ETU- JA TAKAKANSI
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WE POP UP ESITE - KESKIAUKEAMA
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PALAUTELOMAKEMALLI
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PALAUTELOMAKEMALLI
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JULISTEPOHJA

KIISI TUOMALA

VALOA KOHTI - TOWARDS BRIGHT LIGHT
Valokuvanäyttely

2.-31.3.2019
Avajaiset 2.3. klo 16-19
Avoinna
ti-to klo 12-18
la-su klo 12-16
Fahlanderin puistokuja, Helsinki
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MIELIALASMOOTHIE
Ryhmäytymismenetelmä 10-15 hengelle.
Tar vitaan
•
Hedelmiä ja marjoja
•
Blenderi
•
Kannu vettä
•
Hedelmäveitsiä
•
Kuorimaveitsiä
•
Astioita
•
Lusikoita
•
Mukeja
•
Ser vettejä
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Asettele hedelmät ja marjat isoon vatiin ja pyydä osallistujia
valitsemaan omaan mielialaan sopiva hedelmä tai marja.
Pyydä r yhmää järjestymään hedelmän värin/muodon/koon
mukaan pienr yhmiksi.
Pyydä jokaisesta r yhmästä 1-2 henkilöä ker tomaan miksi
valitsi tämän hedelmän.
Pyydä r yhmäläisiä järjestäytymään uudelleen sopiviksi
mielialasmoothie kokonaisuuksiksi 3-5 hengen r yhmiin,
r yhmän allergiat huomioiden.
Pyydä r yhmiä yksi kerrallaan tekemään hedelmistään
smoothie blenderillä. Sillä aikaa, kun yksi r yhmä tekee
smoothieta, muut r yhmät voivat pilkkoa hedelmiä valmiiksi.
Kun smoothie on valmis, siirr ytään maistelemaan ja
mietitään juomalle nimi, josta tulee myös r yhmän nimi!
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TUNNELMAKARTTA
Tämä työkalu on hyvä alkavalle r yhmälle. Sen avulla
kar toitetaan mitä tunnelmaa r yhmäläiset toivovat toiminnalta.
Toiveista luodaan tunnelmakar tta, joka otetaan tavoitteeksi
r yhmän kanssa. Viereisellä sivulla on esimerkki tälläisestä
tunnelmakar tasta, joka on ollut käytössä Olohuone-toiminnassa.
1.

2.

3.

4.

5.

Jokainen voi rauhassa miettiä muutaman minuutin millaista
tunnelmaa toivoo r yhmältä ja millaisessa tunnelmassa he
tuntisivat olonsa hyväksi. Toiveet voi kirjoittaa itselleen ylös.
Jokainen valitsee toive-listaltaan kaksi, joita erityisesti
toivoo toteutuvan. Ohjaaja kirjoittaa ne ylös fläppitaululle
tai isolle paperille. Jokainen sanoittaa toiveensa omalla
tavallaan ja ne kannattaa kirjoittaa ylös siten miten
osallistuja sen ker too.
Kun jokainen on ker tonut oman toiveensa, kysytään miltä
kokonaisuus vaikuttaa ja haluavatko r yhmäläiset vielä
muokata sitä.
Kun tunnelmakar tan lista on valmis, keskustellaan: miten
tunnelmiin pääsemistä voi edesauttaa, joko itse tehden
tai mitä voimme r yhmässä tehdä sen eteen. Näin saadaan
mielikuva että voimme pyrkiä vaikuttamaan siihen omalta
osaltamme ja yhteistyönä.
Tunnelmakar tasta voi tehdä julisteen, jonka voi laittaa
seinälle r yhmän alussa. Ryhmätoiminnan aikana tai
jälkeen jokainen voi laittaa tarran siihen kohdalle, jonka
kokee toteutuneen. Toisen värisen tarran voi laittaa sen
tunnelman kohdalle, minkä olisi toivonut toteutuvan. Näin
voimme tunnelmakar tan avulla seurata millaisia kokemuksia
r yhmäläisillä on ja tar vittaessa ottaa puheeksi, jos huomaa
että johonkin tunnelmaan olisi hyvä panostaa enemmän.
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