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Kipinöitä! – tarinoita yhteisöllisyydestä kertoo Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Kipinöitä!-hankkeen
aikaisista kokemuksista. Keksiessämme hankkeelle nimen halusimme viitata siihen, että yksittäisellä projektilla tai
ylipäätään yhteisön ulkopuolisena työntekijänä emme pysty sanelemaan sitä miten ihmisten tulisi toimia tai
ajatella. Kuitenkin pystymme synnyttämään kipinöitä luomalla otollisia ympäristöjä, jossa oikeita ja inhimillisiä
valintoja ja tekoja on mahdollista syntyä. Loppuraportissamme kerromme näistä kipinöistä, joita olimme
synnyttämässä.
Ensimmäinen artikkeli ’Uutta luomassa’ kertoo Kipinöiden työstä vertaistutkimuksen ja tulevaisuuden polkujen
kartoittamisen parissa. Vertaistutkimusverkoston työ ja prosessin kulku on kuvattu artikkelissa yksityiskohtaisesti. Yhteistyössä Demos Helsingin kanssa toteutetun Lähemmäs-raportin lähtökohtana oli selvittää
uudenlaisia näkemyksiä yhteisöstä ja hyvinvointivaltiosta ja tuoda esille erilaisia esteitä ja mahdollisuuksia
kehitysvammaisten ihmisten elämässä ja yhteisöön liittymisessä. Kappale kokoaa raportin ja yhteistyön
keskeisimmän annin yhteen. Artikkeli päättyy juttuun Jaana Osarasta, joka omalla toiminnallaan tuo iloa omassa
lähiyhteisössään. Jaana on tämän lisäksi aktiivinen Me itse -yhdistyksen jäsen ja mukana hankkeen toiminnassa
mm. luomassa sisältöä Lähemmäs-raporttia varten.
Toisen artikkelin otsikko on ’Kokeilukilpailut asiakaslähtöisen toiminnan ja yhteisöllisyyden edistäjinä’.
Kokeilemalla kehittämisessä on kyse uusien ideoiden nopeasta kokeilemisesta ja uuden oppimisesta. Halusimme
kannustaa aidosti uudenlaisten toimintatapojen synnyttämiseen ja kokeilukulttuurin istuttamiseen siellä missä
toimimme. Tekstissä avaamme mistä kokeilukilpailuissa oli kyse.
”Joo, osaan tutkiskella itteäni vielä enemmän!” kiteytti eräs nuori Minusta on moneksi -kurssin tavoitteiden
toteutumisesta omalta kohdaltaan. Kolmas artikkeli avaa hankkeessa kehitettyjä ja kokeiltuja erilaisia kurssija valmennusmalleja. Niiden tavoitteena oli vahvistaa ihmisten omia voimavaroja ja osaamista ja niiden
hyödyntämistä. ’Yhdessä mutta yksilöllisesti’ artikkeli kerää näiden osalta yhteen kokemukset Oulusta,
Espoosta ja Tampereelta.
’Tietotekniikka ja tietoyhteiskuntataidot kuuluvat kaikille’ on neljännen artikkelin otsikko.
Nyky-yhteiskunnan yhteisöt kokoontuvat digitaalisesti, yhdenvertaisuudesta ja osallisuudesta ei voida tänä
päivänä puhua ottamatta huomioon tieto- ja viestintätekniikkaa ja tekniikan hyödyntämiseen liittyviä
tietoyhteiskuntataitoja. Kipinöitä! -hankkeessa päätimme tarttua tieto- ja viestintäosallisuuden edistämiseen
kahdella tavalla: innostamalla ja tukemalla muita toimijoita kehittämään esteetöntä koulutusta tietotekniikan
hyödyntämiseen ja etsimällä projektin toiminta-alueilta yhteistyökumppaneita kehittämään käytäntöjä
ammattikäytöstä poistettujen tietokoneiden lahjoittamiseksi kehitysvammaisille ihmisille. Aihetta sivuavana
erillisenä juttuna nostamme esille kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisen kohtaamisvalmennuksen keinoin.
Kipinöiden yhtenä tavoitteena oli järjestää mutta ennen kaikkea olla mukana erilaisissa tapahtumissa ja ilmiöissä, jotka tukevat kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden toteutumista lähiyhteisöissä. Viidennessä kappaleessa
’Mukanaolo siellä missä tapahtuu’ kootaan yhteen osa kokemuksistamme neljän erilaisen esimerkin ja
viidennen aiheen yhteen kokoavan jutun kautta. Tässäkin artikkelissa kuvat kertovat sanoja enemmän!
Kuudes ’Kansalaisraati vapaaehtoistoimintaa ja yhdenvertaisia osallistumisen mahdollisuuksia
kehittämässä!’ -artikkeli kertoo mistä raadin toiminnassa oli kyse: miten se toteutettiin ja mitkä olivat sen
tulokset. Ensimmäisen Oulussa järjestetyn kansalaisraadin tavoitteena oli kehittää uusia ideoita vapaaehtoistoimintaan lähiyhteisöissä ja raadin toiminnan kautta lisätä kehitysvammaisten ihmisten vaikuttamisen
mahdollisuuksia ja yhteistoimintaa muiden lähiyhteisön ihmisten kanssa sekä tukea yksittäisten kehitysvammaisten osallistujien voimaantumista ja sosiaalisten suhteiden laajentumista. Kansalaisraadin avulla saatiin
myös arvokkaita kontakteja ja verkostoja hankkeen muuhun toimintaan.
Seitsemännessä artikkelissa kerromme, miten kehitysvammaiset asukkaat olivat Espoossa mukana asuinalueensa yhteisöllisyyttä kehittämässä. ’Positiivista pöhinää Matinkylässä’ on huikaiseva tarina siitä, mitä
yhdessä voidaan saada aikaiseksi.
Viimeinen artikkeleista vetää yhteen Kipinöitä!-hankkeen kokemuksia, oppeja ja tuloksia.
Antoisia lukuhetkiä!
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K I P I N Ö I TÄ!- H A N K E
Kipinöitä! oli projekti, jolla tuettiin kehitysvammaisten ihmisten kansalaisuuden, osallisuuden ja
yhteisöllisyyden toteutumista. Kipinöitä! -hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat lähiyhteisöissä
asuvat kehitysvammaiset henkilöt lähiverkostoineen. Kipinöitä!-hankkeen tavoitteena oli ideoida,
etsiä ja luoda aitoja mahdollisuuksia osallistua yhteisöllisiin toimintoihin sekä edistää näin erityistä tukea
tarvitsevien henkilöiden ja muun lähiyhteisön yhteistoimintaa ja luonnollisten suhteiden syntymistä.
Projektin osa-tavoitteet, joilla kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden toteutumista lähiyhteisöissä
tuettiin olivat:
1.
2.
3.
4.

järjestää ja olla mukana erilaisissa tapahtumissa ja ilmiöissä
toteuttaa erilaisia valmennus ja koulutuskokonaisuuksia
kehittää ja kokeilla uusia, innovatiivisia käytäntöjä ja toimintamalleja
vaikuttamistoiminta, jolla vahvistetaan kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaista
kansalaisuutta

Tavoitteiden toteutumista edistettiin lukuisilla eri toimenpiteillä, joista tämä raportti esittelee keskeisimmät.
Hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys vuosina 2012–2014.
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Uutta luomassa
Millaisena näemme yhteisöjen merkityksen
tulevaisuudessa, entä millaisia esteitä ja
mahdollisuuksia kehitysvammaisilla ihmisillä
on omaan yhteisöönsä liittymisessä?
Kappale kertoo Kipinöiden työstä vertaistutkimuksen
ja tulevaisuuden polkujen kartoittamisen parissa.
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•

TEKSTI: PETTERI KUKKANIEMI, TUULA PURANEN (PIHATÖITÄ OMAKSI JA MUIDEN ILOKSI)
K U VAT: P E T T E R I K U K K A N I E M I , K I R M O K I V E L Ä J A I N A R I S A V O L A ( G R A F I I K K A ) , J U H A TA M M I N E N ( P I H AT Ö I TÄ O M A K S I J A M U I D E N I L O K S I )

V E R TA I S T U T K I M U S
Vertaistutkimuksessa kehitysvammaiset ihmiset tutkivat, mitä mieltä toiset kehitysvammaiset ihmiset ovat
heille tärkeistä asioista. Tavoitteena on saada tietoa vammaisten ihmisten elämästä heidän itsensä kertomana.
Vammaisten ihmisten elämää ja elinoloja on tutkittu yhteiskunnassamme, mutta vammaiset henkilöt itse ovat
harvemmin olleet tutkijan roolissa. Vertaistutkimus tuo kehitysvammaisten ihmisten äänen entistä paremmin
kuuluville.
Irlannista lähtöisin olevan vertaistutkimuksen mallin innoittamana Suomeen koottiin Kehitysvammaisten
Palvesäätiön koordinoimana vuoden 2010 syksyllä vertaistutkimusverkosto, joka toteutti vertaistutkimuksen
teemalla kehitysvammaisten ihmisten oikeudet (2011). Vertaistutkimusverkosto jatkoi vuonna 2013 työtään
uuden tutkimusaiheen parissa Kipinöitä!-hankkeessa. Tutkimuksen tekemisen liittäminen osaksi hanketta tuntui
luontevalta, hyödynsimme olemassa olevaa pohjatyötä ja pääsimme nopeasti toimintaan kiinni. Uuden vertaistutkimuksen aiheeksi valikoitui ’Kehitysvammaisten ihmisten kokemuksia työstä’. Tutkimusta saatettiin eteenpäin
vuoden aikana kuudessa eri työpajassa ja tutkimusraportti julkaistiin vuoden lopussa joulukuussa. Tutkimuksen
tekoon osallistui 11 vertaistutkijaa, viisi tutkijoita tukenutta tukihenkilöä ja kaksi KVPS:n taustatyöntekijää.

Tutkimuksen tekemisen kulku
1. työpaja, tammikuu 2013; tullaan tutuiksi, kertausta ja tutkimusaiheen pohdintaa
• Aiempien vertaistutkijoiden joukkoon liittyi 3 uutta tutkijaa. Tapasimme heidät erikseen ennen työpajaa ja perehdyimme mitä tähän mennessä verkostossa on tehty, mitä tutkimuksen tekeminen tarkoittaa,
mitä vertaistutkimusverkosto tarkoittaa ja keitä siihen kuuluu. Lisäksi puhuimme sitoutumisesta ja siitä mitä
vuoden aikana on luvassa.
• Työpajan tavoitteena olivat tutustua toisiimme ja luoda luottamuksellinen ilmapiiri, suunnitella yhdessä
suunnitelman aikataulua, kerrata vertaistutkimuksen tekoa ja siihen liittyviä rooleja sekä ideoita tulevan
tutkimuksen aihe.
• Jakaannuimme kahteen pienryhmään ja ideoimme aiheita vapaasti. Molemmat ryhmät valitsivat viisi
aihetta, jotka he halusivat esitellä muille. Näitä yhdistettiin toisiinsa ja esille nousseita teemoja oli kolme,
aiheita kuusi. Kaksi aiheista liittyi asumiseen: 1. asuminen ja omat oikeudet ja 2. asuminen, tuki ja palvelut.
Kaksi aiheista liittyi ihmisten välisiin suhteisiin: 3. ihmissuhteet ja 4. suvaitsevaisuus. Kaksi viimeistä aihetta
liittyi siihen, että saa tehdä itselle tärkeitä asioita: 5. opiskelu ja 6. vapaa-aika.
• Työpajan välitehtäväksi jäi pohtia itse mitkä aiheista ovat parhaita.

Omaohjaajani sanoi ”Kun sää oot niin rohkee, niin sinne vaan!”
Lähdin vertaistutkijaksi, koska halusin kokeilla jotain uutta, haasteita pitää olla elämässä.
2. työpaja, maaliskuu 2013; tutkimusaiheen valinta ja tutkimuskysymysten ideointi
• Kertasimme viime kerralla esille nousseet tutkimusaiheet ja äänestimme niistä tutkijoiden mielestä
tärkeimmät. Aiheista ’asuminen, tuki ja palvelut’ sekä ’opiskelu, työ ja palkkaus’ saivat eniten ääniä. Kahden
eniten ääniä saaneen aiheen kesken äänestettiin uudelleen ja työhön liittyvä aihe valikoitui tutkimusaiheeksi
äänimäärällä 6-3.
• Aiemmin toteutetun tutkimuksen kokemusten perusteella olimme päättäneet ennakkoon, että tutkimus
toteutetaan haastattelututkimuksena. Kävimme läpi millaisia ovat hyvät tutkimuskysymykset ja millaisia ne
voivat muodoltaan olla.
• Keksimme pienryhmissä mahdollisimman monia mielenkiintoisia tutkimuskysymyksiä, keräsimme ne yhteen
ja jaoimme ne erilaisiin teemoihin. Teemaotsikoita olivat politiikka, työ, työilmapiiri, palkka ja opiskelu.
Ideointi tuotti 55 erilaista kysymystä näistä aiheista.
• Työpajassa annettiin välitehtävä, jossa pyydettiin pohtimaan seuraavaan työpajaan mennessä mitä
haluamme tutkimuksella saada selville, millaisia taustakysymyksiä tarvitaan ja mitkä ovat tärkeimmät
kysymykset, keneltä niitä kysytään ja puuttuuko teemaotsikoiden joukosta jokin aihe, josta kysymyksiä ei ole
vielä ollenkaan.

”Olen oppinut työskentelemään ryhmässä ja käyttämään erilaisia menetelmiä.
Olen saanut paljon uutta kokemusta.”
3. työpaja, toukokuu 2013; tutkimuskysymysten tarkentaminen, tutkimuksen teon pelisäännöt ja eettisyys
• Hioimme tehtyjä kysymyksiä ja keksimme niitä lisää. Pohdimme yhdessä mitkä ovat tutkimuksen
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tärkeimmät tavoitteet.
• Kävimme läpi haastattelututkimuksen tekemiseen liittyviä asioita, esimerkiksi mitkä ovat hyvät vinkit ottaa
haastattelussa huomioon, ketä haluamme ja voimme haastatella ja mitkä ovat tutkimuksen tekemisen
pelisäännöt ja eettiset kysymykset.

”Vertaistutkijakoulutuksessa puhuimme, että lähdemme kaikki ruohonjuuritasolta.
Emme ole sen parempia kuin muut. Haastateltavaan pitää suhtautua asiallisesti,
eikä hänen ulkonäön perusteella voi tehdä mitään olettamuksia.”
4. työpaja, kesäkuu 2013
• Kävimme läpi haastatteluihin liittyvän tausta-aineiston: kysymyslomakkeiston, haastateltavan
suostumuslomakkeen, haastattelun pelisäännöt -lomakkeen ja tukihenkilön käsikirjan. Teimme niihin
tarvittavat muutokset.
• Valmistauduimme haastattelutilanteisiin harjoittelemalla. Haastattelu tulisi koostumaan 34 kysymyksestä,
joista osassa kysymyksiä olisi valmiit vastausvaihtoehdot ja osa olisi avoimia.
• Sovimme haastatteluiden tekemisen aikatauluista ja syksyn aikataulusta

”Tuntui mukavalta harjoitella haastattelujen tekemistä.
Kyselimme toisiltamme kysymyksiä ja tukihenkilöt auttoivat taustalla”
5. työpaja, syyskuu 2013
• Taustatyöntekijät olivat koonneet vertaistutkijoiden 23:n haastattelut tiedot yhteen, kävimme läpi
tutkimusraportin luonnosta. Tarkastelimme mitä taustatietoja raportista tulisi ilmetäi, löydämmekö
luonnoksesta virheitä ja miten tulokset olisi parasta esittää.
• Keskustelimme millainen julkaisutilaisuuden tulisi olla ja ketkä haluaisivat tilaisuudessa esitellä
vertaistutkimuksen tekoa ja tutkimuksen tuloksia.

”Minun piti olla vain mentori, mutta sitten innostuinkin tekemään myös itse haastatteluja.
Tein kolme haastattelua, jotka menivät ihan hyvin siinä työn lomassa. Mutta oli siinä ihan täys
työpäivä. Jokaiseen haastatteluun meni n. tunti, vähän enemmänkin.”
6. työpaja, marraskuu 2013
• Viimeiseen työpajaan osallistui tutkijoista henkilöt, jotka olisivat keskeisessä roolissa julkaisutilaisuuden
järjestämisessä. Vertaistutkimuksen teon eri vaiheista kertovat henkilöt valmistelivat omaa esitystä ja toiset
kävivät yksityiskohtaisesti läpi sitä, miten tulokset on parasta esittää.
Tutkimusraportin julkaisutilaisuus, joulukuu 2013
• Esittelimme Tampereen yliopistolla järjestetyssä tilaisuudessa juhlistettiin 50-sivuisen tutkimusraportin
julkaisua. Kerroimme kokemuksista vertaistutkimuksen tekemisestä ja tutkimuksen tuloksista. Paikalla oli yli
60 kuulijaa.
Tutkimukselle oli ehdolla
useita hyviä aiheita, aihe
valittiin äänestämällä.
Vertaistutkija Veli-Matti
Putila antamassa ääntä
omalle ehdokkaalle.

| KIPINÖITÄ / LOPPURAPORTTI

| KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ

|

R AY

|

9

Tutkimuskysymyksiä
kerättiin ensin yhteen
mahdollisimman monta.
Tämän jälkeen määrä
rajattiin pienemmäksi.

Vertaistutkija Olli-Pekka
Gröhn keksimässä tutkimuskysymyksille sopivia
teemoja yhdessä muiden
kanssa.

Vertaistutkimuksen
raportti on luettavissa
kokonaisuudessaan
KVPS:n verkkosivuilla.
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Tuloksia: 4 vastaajaa
23:sta ei pidä kohtelua
työpaikalla tasapuolisena.

LÄHEMMÄS – NELJÄ POLKUA
H Y V I N V O I N N I N PA I K A L L I S E E N R A K E N T U M I S E E N
Totesimme Lähemmäs – Neljä polkua hyvinvoinnin paikalliseen rakentumiseen -tutkimusraportissa
naapurustojen, harrastuspiirien, koulutuksen ja työelämän olevan yhteiskuntaamme yhteen liimaavia toiminnan
areenoita. Ne ovat lähiyhteisöjä, joissa luomme itsellemme ja ympärillemme hyvinvointia. Miten käy
hyvinvoinnin, kun väestö ikääntyy ja julkiset palvelut eivät riitä? Millaiseksi lähiyhteisöt muotoutuvat, jos
työelämä käy yhä vaativammaksi eikä kukaan tunnu sitoutuvan järjestötoimintaan?
Ajatushautomo Demos Helsinki lupautui hankkeemme yhteistyökumppaniksi aiesopimuksella jo hankkeen
hakuvaiheessa. Demoksen tehtävänä oli tuoda hankkeeseemme mukaan uusia ideoita yhteisöllisyyden
edistämiseen sekä perinteisten ja jämähtäneiden toimintatapojen muuttamiseen. Lähdimme pohtimaan
lähiyhteisöjen roolia tulevaisuudessa. Halusimme katsoa eteenpäin ja kartoittaa mahdollisia, todennäköisiä ja
toivottavia tulevaisuuksia, jotta osaisimme olla mukana rakentamassa toimivaa yhteiskuntaa. Yhteistyön
tuloksena syntyi tutkimusraportti, jossa on kuvattu neljän eri skenaarion kautta, kuinka lähiyhteisöt voivat
rakentaa hyvinvointia vuonna 2025.
Raportti tuotettiin tulevaisuuden tutkimuksen Delfoi- ja backcasting-menetelmiä hyödyntäen. Delfoi-kyselyjen
ja haastattelujen avulla tunnistettiin lähiyhteisöjen tulevaisuuteen vaikuttavia keskeisiä jännitteitä, jotka
liittyvät työelämään, palveluihin ja päätöksentekoon. Osallistuvalla backcasting-menetelmällä luotiin näkymiä
siitä, kuinka näissä erilaisissa yhteiskunnallisissa tilanteissa hyvinvointi voi rakentua paikallisesti toimivien
lähiyhteisöjen kautta.
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Monialaisen asiantuntijajoukon voimin muodostuneet neljä toimivien lähiyhteisöjen skenaariota olivat Vaikuttava
kansalainen, Kaikki soutaa, Uteliaat oppijat ja Guanxi-yhteiskunta.
Toimivien lähiyhteisöjen skenaariot
Lähemmäs-raportissa olivat Vaikuttava
kansalainen, Kaikki soutaa, Uteliaat
oppijat ja Guanxi-yhteiskunta.

Lähemmäs-raportissa
kuvatut yhteiskunnallisten
jännitteiden eri ääripäät.

Nämä neljä erilaista yhteiskunnallista asetelmaa saatiin yhteiskunnallisten jännitteiden eri ääripäitä yhdistelemällä. Skenaarioissa kuvattiin, miltä elämä lähiyhteisöissä näyttää vuonna 2025 ja kuinka hyvinvointia rakentavat
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lähiyhteisöt ovat syntyneet erilaisten yhteiskunnallisten kehityskulkujen myötä. Koska vammaisuus ja kehitysvammaisuus ovat moniulotteisia ilmiöitä, jotka eivät synny pelkästään yksittäisen ihmisen ominaisuuksista vaan
muodostuvat myös yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta, ei tutkimuksessa tarkasteltu kehitysvammaisia
ihmisiä erikseen. Yhteiskunta, jossa ihmisillä on helposti saavutettavia keinoja kiinnittyä lähiyhteisöihin ja antaa
omaa panostaan niiden eteen, on toimiva yhteiskunta myös kehitysvammaisille ihmisille. Sama toimii myös toisin
päin: yhteiskunta, jossa kehitysvammaiset voivat toimia aktiivisina kansalaisina ja antaa oman panoksensa, on
toimiva yhteiskunta meille kaikille. Seuraavissa kappaleissa on esitelty skenaarioiden keskeinen sisältö. Raportin
tekstin kokosivat yhteen Satu Korhonen, Juha Leppänen, Aleksi Neuvonen, Markus Wikholm, Mikko Annala ja
Sanna Pasanen.

Skenaariokuvaukset
VAIKUT TAVA K ANSAL AINEN
Skenaario Vaikuttava kansalainen kuvaa elämää yhteiskunnassa, jossa osallistuminen paikalliseen päätöksentekoon on suoraa ja konkreettista. Työpaikkapulan vuoksi kansalaisetovat luoneet joustavan työn mallin.
Työelämä on muuhun elämään sekoittunutta. Joustavuuden ja lisääntyneen paikallisuuden myötä lähiyhteisöillä
ei ole yhtä tiettyä elämänrytmiä, jonka ulkopuolella voisi olla. Sen sijaan eri-ikäiset ja eritaustaiset ihmiset
näkevät toisiaan jatkuvasti. Elämänhallinnan merkitys on korostunut, ja sitä opetetaankin kouluissa. Järjestöt ovat
aktiivisia palvelujen ja esimerkiksi kulttuurin ja urheilutoiminnan tuottajia.
Aikalainen kertoo vuonna 2025

”Olen jo ikänaisia. Kotini lähellä on aina auki oleva kerhotori, jossa tapaan muuta naapuruston
väkeä ja askaroin kaikenlaista. Värikkään työurani aikana minulle on kertynyt paljon erilaisia taitoja ja
voi sanoa, että olen oikein järjestö- ja kansalaisaktiivi. Kerhotorilla auttelen myös muita ja saan siitä
vähän ylimääräistä perustulon päälle. Torilla saan samalla hoidettua pienet terveydenhuollolliset jutut
sekä opastusta ja tukea uusimpien vempaimien ja yhteydenpitovälineiden käyttöön.”
K AIKKI SOUTA A
Skenaario Kaikki soutaa kuvaa maailmaa, jossa kansalaisilla on oikeuksien lisäksi erilaisia velvollisuuksia. Yhteiskuntaa ylläpidetään sekä elinkeinotoimintaa verottamalla että kansalaistyön kautta. Kansalaistyöllä voi saada
etuuksia, verohelpotusta tai alennusta palveluista. Kansalaistyötä voi tehdä esimerkiksi osallistumalla järjestötoimintaan tai oman asuinalueen ylläpitoon. Tieto kulkee kaikille yhteisen rekisterin kautta. Julkinen sektori on
selvinnyt ikärakenteen muutoksesta kumppanuuksien avulla. Palveluja tuottavat julkinen sektori, järjestöt,
yritykset ja kansalaiset itse. Moninainen palveluntuottajajoukko on lisännyt tiedonvaihdon merkitystä. Ihmiset
arvioivat palveluja tiuhaan ja äänestävät jaloillaan, jos laatu ei miellytä. Sosiaalimenot muodostavat suuren osan
valtion budjetista ja työelämä on verotuksen kautta tärkeä rahoittaja. Työelämässä kilpaillaan kyvykkäistä
osaajista, jotka pitävät yritystoiminnan vilkkaana.
Aikalainen kertoo vuonna 2025

”Muistan, että vuonna 2013 vuokrataloyhtiön asukaskokoukseen ei osallistunut juuri kukaan. Se oli
aikaa, kun ihmisillä ei ollut lähiyhteisössään velvollisuuksia. Nyt vuonna 2025 jokainen on velvollinen
osallistumaan lähiympäristön ylläpitoon ja taloyhtiön toimintaan. Se on kyllä hyvä, että osallistumisesta
saa myös vastinetta. Esimerkiksi minä hoidan taloyhtiön saunavuorojen varaus-, siivous- ja
maksuasioita ja saan sillä alennusta terveyspalveluista. Teen muitakin pieniä hommia. Meidän
taloyhtiössä on myös aikapankki, jossa jaamme tavaroita ja pieniä palveluksia keskenämme. Ihan
sellaisia arkisia juttuja.”
UTELIA AT OPPIJAT
Skenaario Uteliaat oppijat on kuvaus yhteiskunnasta, jossa yksilöllisyys ja jatkuva itsensä kehittäminen ovat
tärkeitä. Työelämä on pätkittäistä, mutta utelias oppiminen kytkee kokemuksia toisiinsa. Uran sijaan puhutaan
elämäntyöstä. Jatkuva uuden oppiminen ja vaihtelu on myös kuluttavaa, ja palautumisen varmistamiseksi
työviikon ja työpäivän pituus ovat lyhentyneet vuodesta 2013. Koulutuksessa painotetaan työelämätaitoja ja
korkeakouluissa useimmille riittää alkuun alempi korkeakoulututkinto. Ihmisten yleinen tulotaso on matala ja
aikaa vietetään paljon lähellä kotia. Taloudellista jatkuvuutta turvaa perustulo. Järjestöjen sijaan asioita tehdään
vapaamuotoisissa porukoissa ja kokonaiset kaupunginosat saattavat profiloitua vapaa-ajan harrastusten mukaan.
Joustava työ on lisännyt lasten ja vanhusten hoitoa oman kodin piirissä. Julkinen sektorin tehtävät ovat
perustulon myötä vähentyneet. Henkilökohtainen budjetointi takaa sen, että julkisilla varoilla tehdään yksilön
hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita.
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Aikalainen kertoo vuonna 2025

”Elän vireässä kaupunkikylässä, joka on asukkaita varten. Olemme ratkaisseet melkein kaiken omavaraisesti: sähköntuotannon, puukaasun tuotannon, hoivapalvelut ja osan ruoantuotannosta vuokraviljelijän avulla. Kaikille on tarjolla jotakin arvokasta työtä, joka käytännöllisesti osoittaa hänen olevan
arvokas ihminen. Olen työskennellyt tammikuusta lähtien aamupäivisin koulunkäyntiavustajana
läheisen koulun ykkösluokalla. Työtä näyttäisi olevan tarjolla vielä kesään saakka. Iltapäivän työ
avantouintiseuran saunanlämmittäjänä luo elämääni pysyvyyttä sekä pientä taskurahaa ja hyvää
mieltä. Avantouintia voin suositella kaikille.”
GUANXIYHTEISKUNTA
Skenaario Guanxi-yhteiskunta on verkostojen maailma. Guanxi on kiinaa ja tarkoittaa ihmisten muodostamaa
verkostoa, jossa tehdään palveluksia ja vastapalveluksia. Tässä skenaariossa tiiviit lähiyhteisöt voivat löytyä
fyysisesti läheltä tai yhtä hyvin verkosta. Ystävä- ja harrastuspiirit ovat kaikista keskeisimpiä ryhmiä, joissa
vietetään aikaa. Monen aika kuluu myös läheisten auttamiseen ja heistä huolehtimiseen. Järjestöt ovat tärkeä
areena verkostojen luomiseen. Järjestöt vähentävät yksinäisyyttä ja varmistavat, että ihmiset kohtaavat muitakin
kuin omien verkostojensa jäseniä. Yhteiskuntaa tukee laaja julkinen sektori, jolla on selkeästi priorisoidut
perustehtävät ja paras osaaminen niiden ratkaisuun. Julkinen sektori tarjoaa parhaan palvelun: se hyödyntää
vaivattomia sovelluksia, tarjoaa avointa dataa ihmisten käyttöön, palvelee etäyhteyksin ja mittaa vaikutustaan
ihmisten, yritysten ja elinympäristön hyvinvointiin. Työkulttuuri on demokraattinen ja läpinäkyvä. Yhdessä nämä
tekijät ylläpitävät kannatusta laajalle julkiselle sektorille ja houkuttavat uusia osaajia sen palvelukseen.
Aikalainen kertoo vuonna 2025

”Sain idean hankkia vähän lisätuloa vuokraamalla vintiltäni säilytystilaa. Sieltä löytyi samalla
kymmenen vuotta vanha paperilehti, Helsingin Sanomat. Sitä selatessa mietin, että ennen ihmisillä
oli aikaa vain olla ja löhöillä television äärellä. Enää ei ole, ainakaan minulla. Puuhaa riittää jatkuvasti,
yli tarpeenkin. Tietenkin siihen vaikuttaa se, että vanhempani ovat viime aikoina sairastelleet. Mutta
katson minä välillä kaikenlaisia opettavaisia juttuja, joita kollegat ovat suositelleet.”

K Ä S I T T EE T
Delfoi

Horisonttiryhmä

Delfoi on tulevaisuuden tutkimuksen menetelmä, jonka

Hankkeemme tukiryhmän ja Lähemmäs-tutkimusraportin

avulla tiettyä teemaa voidaan tarkastella monialaisen

valmistelun tukena toiminut Horisonttiryhmä kokoontui

asiantuntijapaneelin avustuksella ilman, että panelistien

vuoden aikana 3 kertaa. Ryhmän kokoonpanon kattavuu-

persoonat vaikuttavat muiden panelistien vastauksiin.

desta olimme ylpeitä, toiminnassa vuoden aikana olivat

Delfoi toteutetaan tyypillisesti useammassa osassa:

mukana Aalto yliopiston Mind-tutkimusryhmän tutkijat

ensimmäisenä on haastatteluvaihe, jossa haetaan käsitel-

Jussi Ekqvist ja Marianne Tenhula, Eteva-kuntayhtymän

tävän teeman kannalta olennaisia kysymyksiä, ilmiöitä ja

toimitusjohtaja Markku Niemelä, Me Itse yhdistyksen

näkemyksiä. Toisella kierroksella asiantuntijoille esitetään

johtoryhmän jäsenet Jaana Osara ja Sinikka Haanpää,

haastattelujen pohjalta muodostettuja väittämiä tulevai-

Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hankkeen projekti-

suudesta. Kierroksia voi olla useampiakin. Asiantuntijoiden

päälliköt Helka Körkkö ja Pia Puurunen, Freelancer Meri

esittämät tulevaisuutta koskevat argumentit ovat Delfoi-

Lähteenoksa, TTY:n professori Markku Hedman, tutkija

tutkimuksen tärkeä tuotos. Delfoi-menetelmässä vastauk-

Johanna Sumiala Helsingin yliopistosta, Lyhty ry:n Radio

set raportoidaan anonyymisti.

Valo toiminnan projektipäällikkö Markus Vähälä ja aktiivi
Sami Helle sekä KVPS:n kehittämistoiminnan johtaja Kirsi

Backcasting

Konola. Tilaisuuksia fasilitoivat Demoksen tutkijat.

Backcasting on menetelmä, jonka avulla tunnistetaan
loogisia reittejä jostakin oletetusta, toivottavia piirteitä
sisältävästä tulevaisuuden tilanteesta takaisin nykyhetkeen.
Backcasting-menetelmä soveltuu erityisesti tilanteisiin,
joissa voidaan asettaa tietty tavoite, joka pysyy vakiona,
mutta muut muuttujat voivat vaihdella.

| KIPINÖITÄ / LOPPURAPORTTI

| KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ

|

R AY

|

14

YHTEENVETO
Kipinöitä!-hankkeessa halusimme luoda uudenlaista näkemystä yhteisöstä ja hyvinvointivaltiosta, tunnistaa erilaisia esteistä ja mahdollisuuksia joita kehitysvammaisilla ihmisillä on omaan yhteisöönsä liittymisessä (hankesuunnitelma 2011). Yhteistyökumppanina Demos Helsinki tarjosi uusia ideoita ja ratkaisumalleja sekä ainutlaatuisen
mahdollisuuden joka toi yhteen erilaisia muutoksesta kiinnostuneita ihmisiä. Yhteistyö Demos Helsingin kanssa
hankkeen osana on tuottanut uutta tietoa siitä, kuinka lähiyhteisöt laajemminkin voivat kehittyä ja ratkaista
osallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Demos Helsingin tutkija Satu Korhonen totesi Kipinöitä!-hankkeen kokonaisvaltaisen ajattelun asumisesta, lähiyhteisöistä, toimijuudesta ja kansalaisuudesta olevan ainutlaatuinen viitekehys
kehittämistoiminnalle ja että osaltamme olemme pystyneet kääntämään ajattelun suuntaa kohti tulevaisuuden
ajattelua, jossa yhteiskuntaa, kansalaisyhteiskuntaa, työelämää ja naapurustoja kehitetään kaikille sopiviksi.
Yhteistyön tuotoksen eli tutkimusraportin lisäksi yhdessä kokoon kutsutta ja organisoitu Horisonttiryhmän työ
itsessään oli arvokasta; sen lisäksi että se edisti tutkimuksen tekoa, ryhmästä kumpusi käyttöömme suuri joukko
ideoita hyödynnettäväksi. Horisonttiryhmän toimintaan osallistuneiden henkilöiden asiantuntemus ja taustaorganisaatiot toivat hankkeeseen uusia mahdollisuuksia ja avauksia: Uusi paikallisuus -hankkeen kanssa tehty
yhteistyö syveni ja jatkui Matinkylässä, Eteva-kuntayhtymästä Rinnekotiin siirtynyt Markku Niemelä toimi hyvänä
linkkinä myöhemmin heidän suuntaansa, Me Itse yhdistyksen johtoryhmän jäsenet olivat alusta alkaen mukana
yhdistyksen kanssa tehtävässä yhteistyössä, Meri Lähteenoksa innosti espoolaisia päämiehiä yhteisöllisyyteen ja
Markku Hedman tarjosi meille mahdollisuuden meille ja kokemuspuhujille luennoida kehitysvammaisuudesta ja
halusta elää omannäköistä elämää. Yhteistyö Radio Valon kanssa jatkui ennallaan ja Sami Helle kävi kokemuspuhujan roolissa kertomassa kahdessa tilaisuudessamme ajatuksistaan.
Jos Demos Helsingin kanssa luotiin kuvaa tulevaisuudesta, vertaistutkimusverkoston kanssa tehdyssä työssä
tuotiin esille kokemuksia ja kuvaa kehitysvammaisena kansalaisena elämisestä tässä yhteiskunnassa nykyhetkessä. Tutkimustulokset nostivat esille karkeita epäkohtia, jotka liittyvät kehitysvammaisten ihmisten työelämäosuuteen, köyhyyteen ja työhyvinvointiin. Suuntaaja-lehden artikkelissa (3/2012; Heikkilä, Kukkaniemi,
Tiihonen) kirjoitimme vertaistutkimuksesta (perustuen aiemman tutkimuksen kokemuksiin) seuraavaa: Valmistuneen vertaistutkimuksen suurinta antia on varmasti ollut se, että vertaistutkijat ovat saaneet uudella tavalla
kokea osallisuutta ja uusia tapoja tehdä vaikuttamistyötä omissa yhteisöissään. Vertaistutkimuksen malli tukee
sekä yksilö- että ryhmätason voimaantumisen kehitystä. Vertaistutkimusprosessiin osallistuneet kehitysvammaiset ihmiset hyötyvät osallistumisestaan muun muassa oppimalla uutta, kehittämällä itseluottamusta, kokemalla
osallisuutta ja saamalla äänensä paremmin kuuluville. Tutkimustulosten arvoa ei voi väheksyä. Toteutetussa
tutkimuksessa muun muassa huomattava osa vastaajista, 17 henkilöä, oli kokenut syrjintää jossain elämänsä
vaiheessa. Myös monen haastateltavan päätösvaltaa oli rajoitettu sellaisissa oman elämän tärkeissä asioissa,
kuten asuin- ja opiskelupaikan valinnassa ja omissa raha-asioissa. Tutkimustulokset antavat pohjaa ja näyttöä
vaikuttamistyölle kehitysvammaisten ihmisten oikeuksien puolesta.
Vertaistutkimuksen raporttia on jaettu ilmaiseksi verkkosivuillamme, lisäksi raportista otettiin 100 kappaleen
painos josta on enää jäljellä yksittäisiä kappaleita. Lähemmäs-julkaisun painosmäärä oli 500 josta on jaettu tähän
mennessä eteenpäin yli puolet. Julkaisua on jaettu eteenpäin osittain ilmaiseksi, lisäksi se on ollut tilattavissa
10€ hintaan postikuluineen verkkosivuiltamme. Lisäksi raportti julkaistiin ilmaisena verkkoversiona vuoden 2015
aikana. Molemmat tutkimukset julkaistiin samanaikaisesti 60 kuulijaa yhteen keränneessä Tampereen Yliopistolla
järjestetyssä Hyvinvoinnin asialla –julkaisutilaisuudessa. Tilaisuudessa vertaistutkimuksen tuloksia ja kokemuksia olivat esittelemässä vertaistutkimusverkoston jäsenet Juha-Pekka Johansson, Veli-Matti Putila, Anu Huitu ja
Sampsa Saariniemi. Hyvinvoinnista ja näkökulmista vammaisten henkilöiden yhteiskunnallisen aseman muutokseen puhuivat tutkija Satu Korhonen (Demos Helsinki) ja esteettömyys- ja vammaisasiamies Jukka Kaukola
(Tampereen kaupunki). Lähemmäs-tutkimusraportin sisältöä esittelivät Antti-Jussi Kouvo (Itä-Suomen yliopisto),
Aarne Rajalahti (KVPS), Aleksi Neuvonen (Demos Helsinki) ja Raimo Muurinen (Open Knowledge Finland).
Tutkimukset ovat saatavilla KVPS:n verkkosivujen materiaalipankista www.kvps.fi/materiaalipankki/.
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K I P I N Ö I TÄ! -TA R I N A

Pihasta huolehtiessaan
Jaana Osara voi käyttää
osaamistaan lähiyhteisön hyväksi ja tehdä sitä,
mikä häntä kiinnostaa.

P I H AT Ö I TÄ O M A K S I J A M U I D E N I L O K S I
Koivut pudottavat lehtensä matoksi kerrostalon pihalle, koristepensaat rehottavat kulkureitille.
Keväällä rikkaruohot kasvavat kukkapenkeissä yhtä terhakasti kuin kukat.
Mutta ei hätää – Jaana Osara haravoi lehdet, leikkaa pensaat, kitkee rikkaruohot ja pitää muutenkin
huolta piha-alueen siisteydestä ja viihtyisyydestä.

J

aana asuu kerrostalossa Hämeenlinnan Harakkamäessä. Virallisesti korttelin yhteisestä pihasta huolehtii
huoltoyhtiö, mutta myös hänelle jää tekemistä. Hänen viherpeukalonsa on lapsuuden peruja maaseudulta.
Äiti ja mummo opettivat hoitamaan puita, pensaita ja kukkapenkkejä ja perehdyttivät muutenkin maatalon
töihin.
– Opin kaiken maanviljelystä, tein heinää seipäille, hoidin eläimiä ja siivosin. Talvella tein lumityöt yksin, vaikka
olin pieni tyttö. Minusta tuli vahva, Jaana kertoo.
| KIPINÖITÄ / LOPPURAPORTTI

| KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ

|

R AY

|

16

Voimakas Jaana on hyvin liikunnallinen. Hän pyöräilee pitkiä lenkkejä ja harrastaa yleisurheilua. Pihatyöt sopivat hänelle hyvin. Myös kädentaidoista on pihahommissa hyötyä. Isoisä oli kirvesmies ja opetti taitojaan Jaanalle.
Jaana on omin käsin muuttanut parvekkeen kesähuoneeksi, ja hän muistuttaa osaavansa tehdä myös vihtoja.
Pihassa ja lähiympäristössään Jaana Osara arvostaa kauneutta ja siisteyttä.
– Leikkasin juuri pensaat, koska ne olivat ylikasvaneita ja rumia. Ne olivat myös vaarallisia, koska lapset eivät
enää oksien takia nähneet, tuleeko katua pitkin autoja parkkipaikalle.
Jaana on järjestänyt kerrostalonsa edessä sijaitsevan varaston, ja jos joku on laittanut roskat väärään astiaan, hän
korjaa virheen. Hän on asunut samassa talossa 26 vuotta ja kertoo, että 12 vuoteen kukaan ei tehnyt pihan
siistimiseksi mitään. Sitten Jaana sai pihatöihin rinnalleen asukkaan, joka järjesti esimerkiksi pihatalkoita.
– Mutta hän muutti pois, ja se harmittaa minua. Olen pyytänyt erästä ystävääni mukaan pihahommiin, mutta
hän on kuulemma liian laiska.
Jaana hakee varastosta katuharjan ja haravan, mutta hän on hankkinut myös omia välineitä pihatöitä varten.
– Miesystäväni hankki minulle pensassähkösahan, mutta eniten pidän trimmeristä. Sillä saa ruohon leikattua
tarkasti käytävien reunoilta ja kivien ympäriltä. Kaupungin mies ajaa isot nurmikentät talon takaa, mutta minä
trimmaan reunat ja leikkaan roikkuvat ja rönsyilevät puiden oksat. Äiti opetti, että puu saa kauniin muodon, kun
se on reunoilta suora.
Osa naapureista kiittää Jaana Osaraa tämän vapaaehtoisesta työpanoksesta pihan hyväksi, mutta on niitäkin,
jotka moittivat.
– Minä en moitteista välitä. Teen tätä työtä siksi, että haluan tuottaa muille iloa, ja kauniista piha-alueesta sitä
on. Hoidettu piha on kaunis. Minua häiritsee, jos on sekaista. Haluan auttaa pihan kunnossa pitämisessä. Minun
on suorastaan pakko siistiä pihaa, tahdon sitä todella, Jaana kertoo.
– Ihmiset eivät enää osaa huolehtia pihoista. He jättävät tavarat levälleen eivätkä laita roskia roskikseen. Olutpulloja jätetään ulos, mutta minä kerään ne, vien kauppaan ja saan vähän rahaa.

– Vapaaehtoistyö on
minulle luonteva tapa
toimia, Jaana Osara
sanoo pihatöiden
huiskeessa.
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Kokeilukilpailut
asiakaslähtöisen toiminnan ja
yhteisöllisyyden edistäjinä
Kokeilemalla kehittämisessä
on kyse uusien ideoiden nopeasta kokeilemisesta
ja uuden oppimisesta. Kokeilukilpailut
antoivat luvan toimia eri tavalla.
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•

T E K S T I J A K U VAT: S I R K K A R U I K K A L A

Kipinöitä!-projekti on toimintansa aikana levittänyt yhteisöllisyyden kipinöitä. Omaksuimme Aalto-yliopiston
MIND-tutkijaryhmältä nopeatempoisen kokeilemalla kehittämisen idean tavoitteessamme edistää kehitysvammaisten ihmisten liittymistä omiin lähiyhteisöihinsä. Toteutimme projektimme aikana useita kokeilukilpailuja
rohkaisten yhteistyökumppaneitamme kokeilemaan uusia ideoita käytännössä – pienesti ja nopeasti – yhdessä
asiakkaiden kanssa.
Kipinöitä! -projektin tavoitteena oli tukea kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan aktiivisina kansalaisina osana
lähiyhteisöään, käyttämään sen palveluita ja antamaan oman panoksensa yhteisönsä eteen. Tästä tavoitteesta
tuli useiden järjestämiemme kokeilukilpailujen toimeksiantolauseke. Kilpailujen kautta erilaisille yhteisöille
annettiin lupa toimia sovitun ajan toisin, innostua ja kokeilla ja ilmoittaa omista kokeilluista ideoista (onnistuneista tai epäonnistuneista) kilpailuun. Kilpailun kautta ideoita nostettiin esille ja jaettiin eteenpäin ja
parhaimmiksi arvioidut palkittiin. Kipinöitä! -projektin järjestämien kokeilukilpailujen aikana tehtiin yhteensä 109
raportoitua kokeilua. Kokeiluissa on ollut mukana lähes 1000 henkilöä -työntekijöitä ja kokemusasiantuntijoita.

K O K E I L E M A L L A K E H I T TÄ M I S E S S Ä O N K Y S E O P P I M I S E S TA
Yhteistyökumppanina ja sparraajana kokeilukilpailuissa toimi kokeilemalla kehittämisen ideaa tieteellisesti
tutkinut ja kehittänyt Aalto-yliopiston MINDexpe-projekti, jossa työskentelee monitieteellinen teknisen, kaupallisen ja taideteollisen alan yliopistotutkijoiden innovaatioita edistävä tutkijaryhmä. Halusimme tietoisesti lähteä
rikkomaan sektorirajoja ja etsiä kehittämiskumppanuutta kehitysvamma-alan sekä yleisemminkin sosiaali- ja
terveysalan ulkopuolelta. Meitä kiinnosti lähteä kokeilemaan, miten uusia strategisia tuotteita, palveluja tai
toimintatapoja synnytetään yhteistyössä asiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa pyrkien mahdollisimman
normaaleihin käytäntöihin ilman diagnoosien asettamia rajoitteita.
Aalto-yliopiston MIND -tutkimusryhmän tutkija Sami Paju korostaa, että nopeus on valttia, kun halutaan luoda
uutta. Mitä nopeammin uusia ideoita kokeillaan käytännössä, sen parempi. Nopea kokeilu antaa heti tietoa
idean toimivuudesta ja sen kehittämismahdollisuuksista. Haaste ideoimiseen synnyttää kokeilun, josta opitaan
uutta. Sami Paju tuo esiin, että täysin aidosti uusia asioita ei voida kehittää kokeilematta. Kokeilujen myötä
syntyvät toteutussuunnitelmat. Kehittäminen voi olla myös yksinkertaistamista. Paju kannustaa ajattelemaan
isosti ja samalla kokeilemaan pienesti. Epäonnistumisten ei saa antaa lannistaa. Oppimisen kannalta tehokkainta
onkin mokaaminen. Itselle pitää antaa lupa kokeilla. Tähän lupaan sisältyy lupa mahdolliseen epäonnistumiseen.
Epäonnistumisen pelko on syytä nujertaa heti alkuunsa, sillä se saattaa estää lupaavien uusien toimintatapojen
löytämisen. Pitkäaikaisena pyrkimyksenä on kokeilukulttuurin istuttaminen toimintaan pysyvämmin, antaa lupa
”toimia eri tavalla”.

K V P S K O K E I L U K I L PA I L U S S A K O K O O R G A N I S A AT I O N
L A A J U U D E LTA
Kipinöitä!-projekti haastoi koko Kehitysvammaisten Palvelusäätiö -konsernin mukaan kehittämään palvelujaan
kehittämiskokeiluilla.
KVPS-konsernin kokeilukilpailu lanseerattiin KVPS-konsernin kehittämispäivillä huhtikuussa 2013. Kokeilukilpailuun lähti mukaan Kehitysvammaisten Palvelusäätiön henkilökunnan lisäksi myös asumis- sekä työ- ja
päivätoimintapalveluja tuottava KVPS Tukena Oy.
Seitsemän viikkoa kestäneen kokeilukilpailun aikana raportoitiin 53 kekseliästä tapaa tukea kehitysvammaisten
ihmisten liittymistä lähiyhteisöihin. Lupa toimia eri tavalla -kilpailun voittajat palkittiin syyskuussa 2013
KVPS-konsernin Vuosipäivillä. Paras kokeilu -palkinto meni Martinkaaren asumispalveluihin ja aktiivisin yksikkö
-palkinto Hirvinummen palvelukotiin. Lisäksi kunniamaininnat annettiin kolmelle ansiokkaalle ja kiinnostavalle
kokeilulle.
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Voittajat saivat palkintojen mukana myös diplomit.

Ideointia Järvenpäässä.
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Paras kokeilu:
Roolien vaihto, Martinkaaren asumispalvelut
• Kokeilun tavoitteena oli oppia asukkaiden ja
ohjaajien odotuksista ja toiveista vuorovaikutustilanteissa.
• Kokeilussa asukkaat vaihtoivat roolia ohjaajien
kanssa. He ohjasivat ulkoliikuntaa, yhteisruokailun sekä pitivät asukaskokouksen.
• Kokeilun avulla opittiin muun muassa, että
päämiehille voidaan antaa enemmän vastuuta
yhteisruokailun aikana. Kokeilun myötä päävastuu ruokailutilanteissa on nykyään päämiehillä
ja ohjaajat toimivat tarvittaessa tukena.
• Martinkaaren väki on ottanut kokeilukilpailuun
osallistumisen jälkeen kokeilemalla kehittämisen
idean omakseen. Asiakaslähtöiset kehittämiskokeilut ovat jatkuneet. Martinkaaressa
toteutettiin tästä seuraavana vuonna kokeilu,
jossa asukkaat saivat itse valita omaohjaajansa.
Aktiivisin yksikkö:
Hirvinummen palvelukoti
• Hirvinummen palvelukoti palkittiin Lupa toimia
eri tavalla -kokeilukilpailun aktiivisimpana
yksikkönä.
• Kilpailun aikana kokeiltiin muun muassa ottaa
päämiehiä aktiivisemmin mukaan arkisten
asioiden hoitoon, kuten esimerkiksi pihatöihin.
Aktiivisen tuen avulla päämiehet tekivät entistä
enemmän itse asioita kuten haravoivat, sahasivat
puunoksia ja leikkasivat nurmikkoa.
• Kokeilukilpailu innoitti myös kartoittamaan
päämiesten haaveita ja sitä, miten haaveita
voitaisiin arjessa toteuttaa. Yhdessä päämiesten
kanssa toteutettu kartoitus poiki monta haavetta
ja toivetta. Yhtenä kokeilun tuloksena neliraajahalvaantunut henkilö pääsi toteuttamaan unelmansa päästä moottoripyöräajelulle. Kokemus
oli hieno niin päämiehelle itselleen kuin myös
henkilökunnalle.

Kunniamaininta,
KVPS:n asiantuntijaryhmän suosikki:
Videointikokeilu
• Kokeilun taustalla oli ajatus siitä, että tärkeä
tieto tulisi saada jaettua kaikille siitä huolimatta
että tiettyjen asioiden kannalta keskeisimmät
henkilöt eivät aina ehdi paikan päälle itse
asioista kertomaan.
• Kokeilussa videoitiin hankintapäällikön
haastattelu infoiltaan, jolloin keskeisimmät asiat
saatiin välitettyä ihmisille videon avulla.
Kunniamaininta, Kipinöitä! -hankkeen suosikki:
Julkisen liikenteen käyttö,
Pappilanpuiston asumispalvelut
• Kokeilun tavoitteena oli kannustaa päämiehiä
käyttämään kulkemiseen bussia taksin sijaan,
jolloin he ovat aktiivisemmin osana ympäröivää
yhteisöä.
• Halukkaille hankittiin Tukiliitolta avustajabussikortit ja bussilla matkustaminen on otettu
ilolla vastaan.
Kunniamaininta,
MIND-tutkimusryhmän suosikki:
Näin minä pärjään! – vastauslauta
• Näin minä pärjään! -vastauslauta
rakennettiin hankkeen itsearvioinnin tueksi
paremmin päämiehiä palvelemaan.
• Itsearvioinnin tavoitteena on auttaa
päämiestä miettimään omia avun ja tuen
tarpeitaan. Kokeilukilpailun aikana rakennettu vastauslauta on intuitiivinen ja helppokäyttöinen eikä vaadi kirjoittamista vaan puuhelmiä
asteikolla liikuttamalla päämies hahmottaa tuen
tarpeitaan.

R I N N E K O T I - S Ä ÄT I Ö M U K A A N K O K E I L U K I L PA I L U U N
Omasta organisaatiosta saatujen onnistumisen kokemusten perusteella vaikutti ilmeiseltä, että asiakaslähtöisten toimintatapojen kehittäminen kokeilukilpailua hyödyntämällä tuottaa hyviä tuloksia. Keväällä 2014 mukaan
Kipinöitä!-projektin seuraavaan Lupa toimia eri tavalla -kokeilukilpailuun lähti Rinnekoti-Säätiö, joka on yksi
Suomen suurimpia asumis- sekä työ- ja päivätoimintapalveluja tuottavia organisaatioita.
Rinnekodin yksiköitä kannustettiin kokeilemaan ennakkoluulottomasti asiakkaiden yhteisöihin liittymistä edistäviä käytäntöjä. Tavoitteena oli löytää uusia toimintatapoja ja mahdollisia innovaatioita sekä innostaa kehittämään
palveluja yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kokeilujen toteuttamiselle sovittiin kolme viikkoa. Nopealla aikataululla
tavoiteltiin spontaaneja ja rohkeita ideoita.
Rinnekoti-Säätiöstä kokeilukilpailuun ilmoittautui mukaan 15 asumis- sekä työ- ja päivätoimintayksikköä, jotka
tuottivat yhteensä 44 innovatiivista kokeilua. Kokeilujen raportoinnissa hyödynnettiin verkon Webropol-alustaa.
Kokeiluja arvioitaessa kiinnitettiin huomiota siihen, miten palvelun käyttäjät olivat olleet mukana, miten kokeilu toteutettiin ja syntyikö uusia oivalluksia tai ideoita. Palkintokategorioita oli kolme ja kukin voittaja sai pienen
rahapalkinnon, jonka käytöstä ohjeistettiin päättämään yhteisöllisesti voittajatiimin jäsenten kesken.
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Arviointiraadissa valintaa olivat tekemässä Rinnekoti-Säätiön asumispalvelujen johtaja Kristiina Nousiainen,
Aalto-yliopiston MIND-tutkijaryhmästä tutkija Sami Paju sekä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön
Kipinöitä!-hankkeesta projektipäällikkö Petteri Kukkaniemi.

Paras kokeilu:
Rinnekodin työhönvalmennuksen
pikatyökokeilu
• Pikatyökokeilussa annettiin työtoiminnoissa
työskenteleville asiakkaille mahdollisuus kahden
päivän pikatyökokeiluun jossain RinnekotiSäätiön tukipalveluissa.
• Työhönvalmennuksen ideaa lähti kokeilemaan
Markus, joka tutustui kahden päivän ajan alueja logistiikkapalveluihin. Markus kertoi hänelle
aiemmin vieraassa yksikössä työskentelemisen
olleen mukavaa ja haluavansa joskus työllistyä
sinne. Yksiköstä todettiinkin Markus kykeneväksi työhön ja jatkossa hänellä on mahdollisuus
päästä yksikköön pidemmälle työkokeilujaksolle,
jos paikka siellä aukeaa.
• Myös alue- ja logistiikkapalveluissa
kokeilu poiki uuden idean ”varamiesreservistä” eli työtoiminnoissa olevista asiakkaista,
jotka voivat tällä tavoin saada työkokemusta ja
tarpeen mukaan tuoda täydennystä työntekijäpuolelle. Alue- ja logistiikkapalvelut tarjoavat
myös palkkatyösuhteita osatyökykyisille ja
kehitysvammaisille henkilöille.
• Tämän idean helmenä oli sen ”keveys”. Lyhyt
kahden päivän pikatyökokeilu antoi asiakkaalle
hyvän käsityksen työnkuvasta.
• Pikatyökokeilu osoittautui toimivaksi työtavaksi
työhönvalmennuksessa ja sitä tullaan käyttämään jatkossakin.
Aktiivisin yksikkö:
RK-Asunnot Hevosmies
• RK-Asunnot Hevosmies lähetti kilpailuun
huimat yhdeksän kokeilua (Grilli kuumenee,
Osallistuminen taloyhtiön pihatalkoisiin, Suokin
retki, Kaunis Minä, Pointti-Chat, Tervetuloa
töihin -boksi, Kuukauden asukas, Turistit
metsässä, Europarlamenttivaalit).

Paras oppimiskokemus:
RK-Asunnot Hevosmiehen Kaunis minä -kokeilu
• Kaunis minä -kokeilu perustui voimaannuttavan valokuvauksen menetelmään, johon
Hevosmiehen väkeä oli perehdyttänyt
RK-Asunnot Saunalahden yksikön vetäjä.
• Kokeilun taustoista kerrottiin: ”Kaunis minä
-kokeilu sai alkunsa RK-Asunnot Hevosmiehen
kauniista ja aidoista nuorista, joiden kolhitut
itsetunnot ja rikkinäiset minäkuvat kaipasivat
vahvistamista.”
• Kokeiluun sisältyi Kaunis minä -päivä, jota
edelsi kauneusilta valmistautumisineen.
• Kaunis minä -päivä dokumentoitiin valokuvaamalla, joten voimauttavaan kokemukseen on
mahdollista palata vielä useita kertoja myöhemminkin ja jakaa hyviä muistoja muiden kanssa.
• Kaunis minä -kuvista on koostettu yhteinen
kuvakirja ja julisteita.
• Tämä kokeilu on poikinut myös jatkoa, sillä
RK-Asunnot Hevosmies on yhteistyössä Helsingin
kulttuuripalvelujen kanssa toteuttanut alkuvuodesta 2015 Kulttuurikeskus Malmitalossa Kaunis
minä -valokuvanäyttelyn avajaisineen. Näyttelyjulisteessa kerrotaan, että näyttelyn tarkoituksena on nostaa ihmisten tietoisuuteen kauniit
kehitysvammaiset ihmiset, joiden haaveena on
olla ihan samanlainen, tavallinen ja “normaali”,
niin kuin me kaikki muutkin.
• Kaunis minä -kokeilu tuo vahvasti esiin jokaisen
ihmisen kauneuden ja tarpeen tulla näkyväksi
arvostettuna ja arvokkaana ihmisenä.
Palkittujen lisäksi Rinnekodin kokeilukilpailussa
jaettiin 6 kunniakirjaa. Rinnekoti-Säätiöstä kokeilukilpailun päätöstilaisuuteen osallistuneet asumissekä työ- ja päivätoiminnan työntekijät kertoivat
olevansa vaikuttuneita kokeilemalla kehittämisen
toimintatavasta ja kertoivat tahtovansa jatkaa
palvelujen kehittämistä yhteistyössä kokemusasiantuntijoina toimivien asiakkaidensa kanssa. Kokeilukilpailussa mukana olleet kokemusasiantuntijat
vaikuttivat innostuneilta osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksiensa lisääntymisestä.

K O K E I L E M A L L A K E H I T TÄ M Ä S S Ä
KESKI-UUDELLAMAALLA, LOHJALLA JA PORVOOSSA
Lupa toimia eri tavalla -teemassa toimintaa vietiin eteenpäin kahden suuremman kokeilukilpailun lisäksi Uudenmaan alueella pienimuotoisemman ja kevennetyn ideointitalkoon konseptilla. Näissäkin ideoita syntyi runsain
mitoin, joista osaa ideoijat ehtivät testata kilpailuaikana ja osaa jälkikäteen. Vaikka esimerkiksi Porvoossa hyviä
ideoita ei ennätetty nopeassa aikataulussa viedä käytäntöön kuten haaste oli ollut, korjasivat paikalliset toimijat
| KIPINÖITÄ / LOPPURAPORTTI

| KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ

|

R AY

|

22

tilanteen komeasti jälkikäteen perustamalla kehitysvamma-alan toimijoiden yhteistyöverkoston. Kokeiluissa syntyi
uusia käytäntöjä siinä missä parannettiin vanhoja, pitäen mielessä keskeinen periaate, päämiehet edellä:
• lohjalaiset toteuttivat pop-up joulukonsertin kauppakeskuksessa
• tuusulalaiset pop up kahvila-joulumyymälän
• Järvenpäässä ja Lohjalla kokeiltiin päämiesten itseohjautuvaa toimintaa ja askartelupiiriä
• Keravalla kokeiltiin uutena palveluna palveluohjauksen jalkauttamista toimintakeskukseen
• tuusulainen Siisti jälki -työryhmä on kokeilemalla kehittänyt toimintaansa ja keventää nyt työllään
laitoshuoltajien arkea terveyskeskuksessa.
Ideointitalkoisiin kutsuttiin mukaan paikkakunnilla ilmestyvien paikallislehtien toimittajia levittämään kokeilemalla kehittämisen ideaa laajemminkin alueen asukkaille lehtiartikkeleiden muodossa. Keski-Uudellamaalla ilmestyvä
Keski-Uusimaa -lehti, Porvoossa ilmestyvä Uusimaa-lehti sekä Lohjalla ilmestyvä Länsi-Uusimaa -lehti julkaisivat kuvalliset artikkelit ideointitalkoista ja seurantajutut kokeilukilpailujen päätöstilaisuuksiin, joissa palkittiin
parhaimmat kokeiluista.
Pienillä kokeiluilla luodaan hedelmällistä maaperää uusien ideoiden synnylle. Usein pieni on kaunista. Yksi idea
ei muuta koko maailmaa, mutta yhden ihmisen koko maailman se saattaa muuttaa. Siitä voisi kertoa vaikkapa
Tuusulan toimintakeskus Kettusen johtajan postittama palaute, miten he käyttivät palkintorahansa:
Hei vaan!
Pop up kahvilan porukka miettivät mihin he haluavat käyttää voittorahat. He toivoivat, että Kettuseen
tilataan Me naiset-lehti naisille ja Vauhdin maailma-lehti miehille ja ostetaan muutamia uusia CD-levyjä,
yksi karaoke dvd ja muutamia palapelejä. Tietysti toteutin kaikki nämä toiveet ja kyllä on ollut väen kiva
lueskella uusia lehtiä, tehdä töitä uutta musiikkia kuunnellen ja tauoilla pelailla uusia pelejä.
15.4. meillä on seuraava pop up -kahvila Etelä-Tuusulan terveysasemalla. Pop up -kahvila toiminnasta on
tarkoitus jatkossa tehdä säännöllisempää toimintaa. Mutta ensin valmentavan ryhmän (= Siisti jälki-ryhmä)
on mietittävä millainen heidän unelmakahvilansa olisi ja käytävä ehkä kahvilla muissa kahviloissa
benchmarking mielessä ;).
Kiitokset Kipinöille ja Aurinkoista kevättä!

V I N K K E JÄ

KO K E I L EM A L L A

K EH I T TÄ M I S EE N

IDEOI

uutta käytännön tietoa ideastasi?

• Mikä toimii jo nyt mahtavasti? Miten sitä voisi paran-

• Mikä on pienin mahdollinen tapa testata ideaasi ja

taa vielä entisestään?

oppia siitä jotain uutta?

• Missä on ongelmia? Ideoi mahdollisia ratkaisuja!
• Mitä kaikki tekevät samalla tavalla? Minkä tekemistä

OPI

eri tavalla voisi kokeilla?

• Mikä kokeilussa oli hyvää, mikä huonoa? Mitä tekisit

• Millainen olisi unelmatilanne? Ideoi pieniä askelia

paremmin seuraavassa kokeilussa?

joilla päästään lähemmäksi unelmaa!

• Miten kokeilu vaikutti luottamukseesi idean
toimivuudesta?

KOKEILE

• Minkä tekemistä kannattaa jatkaa?

• Miten voisit testata ideaasi (tai jotain osaa ideasta)

• Minkä tekeminen kannattaa lopettaa?

nopeasti, helposti ja halvasti?

• Minkä tekeminen kannattaa aloittaa?

• Millainen kokeilu antaisi mahdollisimman paljon

Lähteet:
http://www.mindspace.fi/mindexpe-tutkimusprojekti/
https://www.youtube.com/watch?v=lbG16nEYw1s
http://www.rinnekoti.fi/fi/ajankohtaista/rinnekodissa-ideoitiin-ahkerasti-kokeiluja/
http://www.taidoistatyopoluiksi.fi/ajankohtaista/rinnekodilla-aktiivinen-ote-kokeilukilpailussa/
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Yhdessä
mutta yksilöllisesti
Kipinöitä!-hankkeen kurssi- ja
valmennustoiminnan tavoitteena oli vahvistaa
ihmisten omia voimavaroja ja osaamisesta
sekä niiden hyödyntämistä.
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•
•

TEKSTI: ARJA HAAPIO, MERVI VÄISÄNEN, SIRKKA RUIKKALA, PETTERI KUKKANIEMI, NOORA KOKKONEN
K U VAT: A R J A H A A P I O , M E R V I VÄ I S Ä N E N , P E T T E R I K U K K A N I E M I , S A A R A L AT T U L A

Y H T E I S Ö N R A K E N T A J A T,
P I L O T T I K O U L U T U S TA E S P O O S S A L O P P U V U O D E S TA 2 0 1 3
”Se, että toinen ihminen tykkää samoista asioista, ja yhteispeli on tärkeetä. On kiva, kun on ihmisiä,
jotka auttaa ja on ystävällisiä. Se yhteispeli syntyy siitä, että on tekemisissä toisten ihmisten kanssa ja
se homma rupee toimimaan. Siitäkin voi saada jotain aikaiseksi, kun tutustuu toisiin ihmisiin.
Ja tietysti suuri kysymys on se luottamus, että luottaako ihmisiin.” Näin vastasi Kalle Salonen
kysymykseen: Mitkä asiat vaikuttavat siihen, että yhteisö on mukava ja siinä on hyvä olla?
(Tuula Puranen: Raportti Yksilöllisesti yhdessä -pilotista 2014).
Kipinöitä! -hanke päätyi kokeilemalla kehittämisen innostamana pilotoimaan Yhteisönrakentaja, myöhemmin
nimen muutoksen myötä, Yksilöllisesti yhdessä -valmennusta. Lähtökohtana oli toteuttaa kokemusmatka
yhteisön syntyyn sekä liittymisestä yhteisöön. Ajatuksena oli toimia voimavaralähtöisesti siten, että päämiehet
tutustuisivat omiin vahvuuksiinsa, omiin kiinnostuksen kohteisiinsa ja voisivat itsetuntonsa vahvistuessa sekä
tunnistaessaan itselle tärkeitä asioita, kokeilla liittymistä erilaisiin yhteisöihin ja niiden jäsenyyteen.
Pilottikokeilu ´Yksilöllisesti yhdessä, keskelle elämää´ muodostui viidestä tapaamiskerrasta parin kuukauden
aikana erilaisten toiminnallisten tehtävien äärellä. Kaksi ensimmäistä kertaa työskentelimme yhdessä, kolmannella ja neljännellä kerralla jalkauduimme kahden päämiesparin ja Kipinöitä! -hankkeen suunnittelijan kanssa
harjoittelemaan yhteisöihin liittymistä. Viimeisellä kerralla kokoonnuttiin vetämään kokemuksia yhteen.
Tapaamisten väliin oli varattu erilaisia välitehtäviä.
Aiemmin Kehitysvammaisten Palvelusäätiö oli Espoossa toiminut yhteistyössä asumisyksiköiden kanssa.
Yksilöllisesti yhdessä -pilottiin toivottiin tällä kertaa mukaan erilaisista asumisen sekä työ- ja päivätoiminnan
taustoista tulevia päämiehiä ohjaajineen. Edustavaan joukkoon saatiinkin kotona ja asumisyksikössä sekä
itsenäisesti asuvat ja lapsuudenkodistaan poismuuttoa suunnittelevat päämiehet, kaksi miestä ja kaksi naista.
Espoon kaupungin vammaispalvelut antoivat käyttöömme tilat ja ohjaajien työpanoksen. Näin jokaisella
päämiehellä oli työparinaan oma ohjaaja.
Työvälineistä kamera oli ahkerimmassa käytöstä. Pilotin aikana otettiin runsaasti kuvia henkilöistä eri
tilanteissa. Kuvat toimivat karttatyöskentelyn ja keskustelujen ohella itsetuntemusta vahvistavana elementtinä.
Kuvia tulostettiin päämiesten käyttöön ja tallennettiin myöhempää käyttöä ja katselua varten. Päämiehet saivat
myös käyttöönsä kamerat voidakseen itse kuvata heille tärkeitä asioita. Kuvia tuli valtavasti. Niistä kukin
työpari tuotti kuvakirjan itselleen muistoksi matkastaan yhteisöön. Kipinöitä! -hankkeelle tuotettiin prosessista
oma ”Yksilöllisesti yhdessä. Matkakokeiluja keskelle elämää” -kuvakirja, johon koostettiin kuvia ja tarinaa
kaikkien kokemuksista.
Suunnitelmamme oli tavata viidesti erilaisten teemojen äärellä, joita olivat
- Tutustuminen ja omat vahvuudet
- Naapurusto ja ihmissuhteet
- Omiin lähiyhteisöihin tutustuminen
- Kokeiluja omissa lähiyhteisöissä sekä viimeisellä tapaamisella
- Kokeilujen esittely.
Tutustumisen, vahvuuksien ja voimavarojen tutkimisen vuorovaikutuksessa avautui uudenlaisia näkökulmia meillä
kaikilla valmennukseen osallistuneilla itseemme ja toisiimme. Päämiehet saivat omat projektikansiot, joihin sai
tallentaa niin kuvat kuin muunkin parin kuukauden aikana syntyvän materiaalin. Tapaamisten väliin sijoittui
harjoitustehtäviä. Toteutuksessa hyödynnettiin YKS (Yksilöllisen elämänsuunnittelun) -menetelmistä mm. karttatyöskentelyä ja kurssin aikana ennätettiin tehdä karttoja aiheista toiveet ja unelmat, vahvuudet ja lahjat, paikat
joissa käyn tai haluaisin käydä, vapaa-aikani ja sosiaaliset suhteeni.

Ensimmäinen tapaaminen – tutustumismatkalla toisiimme
”Tässä meitä on yksitoista ihmistä - pieni yhteisö - jota ei vielä yhdistä yhteisöllisyyden tunteet.
Istumme samassa huoneessa. Rupatellaan itseämme toisillemme tutuiksi. Ja pohditaan yhdessä,
miksi ollaan täällä.”
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Tutustuminen aloitettiin esittäytymällä ja kertomalla itselle tärkeistä asioista. Kaikille tärkeimmiksi osoittautuivat
läheiset ja pitkäaikaiset ihmissuhteet. Jokainen vuorollaan kertoi harrastuksistaan ja itselleen tärkeistä paikoista.
Aikamme keskusteltuamme siirryttiin täyttämään esivalmisteltuja lomakkeita harrastuksiin liittyen. Vastauksia
kysymyksiin alkoikin löytyä vaivattomasti, siinä missä mielipiteitäkin itseä kiinnostavista asioista. Kun päästiin
pohtimaan harrastuksia ja tärkeitä paikkoja joissa käy, ei mennyt aikaakaan, kun paperit, kynät ja sakset saivat
töitä. Leikeltiin kuvia lehdistä, keskustelut muuttuivat pariporinoiksi ja keskittyneeksi työskentelyksi soljuen
uusiin ulottuvuuksiin. Kaikki työskentelivät tasavertaisina osallistuen keskusteluihin.
Tehtävää ei saatu valmiiksi ensimmäisellä tapaamisella. Se siirtyi joustavasti välitehtäväksi seuraavaa tapaamista
odotellessa.

Toinen tapaaminen - matkalla itseen
Nyt jo tuttuina, orastavassa yhteisössämme, tervehdimme toisiamme. Ensi kohtaamisen kangistelu ja ujostelu
olivat kadonneet. Töitä jatkettiin innostuneina siitä mihin edellisellä kerralla jäätiin. Jokainen kertoi kartoittamistaan itselle tärkeistä asioista ja paikoista. Läsnäolijat kertoivat myös sellaisista paikoista tai tapahtumista, joissa
haluaisivat käydä. Unelmat tallentuivat karttoihin kuvina ja kirjoituksina.
Toisena päivänä syvennyttiin pohtimaan myös omia vahvuuksia. Niiden hahmottaminen voi olla haastavaa, sillä
usein on helpompaa kertoa toisen kuin omista vahvuuksista. Apuna käytettiin aikakauslehtiä, joista voi leikata
itseä kiinnostavia tai kuvaavia asioita. Tukea sai hakea myös Vahvuuskorteista, jotka ohjastivat antaen sanoja
asioille: esim: ”Olen hyvä tekemään asioita”, ”Olen energinen”, ”Olen rohkea kokeilemaan uusia asioita”,
”Olen hyvä ystävä” jne. Välitehtäväksi sovittiin kartan laatiminen itselle tärkeistä ihmisistä.
Pauliina: ”Tuleeko sulle Hilla mieleen, mitä vahvuudet tarkoittaa?”
Hilla: ”Että missä mä oon hyvä”.
Pauliina: ”Joo. Missä sä olet hyvä?”
Hilla: ”Piirtämisessä.”

Kolmas tapaaminen - matkalla itselle tärkeisiin paikkoihin
Yksilöllisesti yhdessä valmennukseen osallistui neljä päämies-ohjaajaparia. Tässä tarinassa kerrotaan kahden
päämies-ohjaajaparin matkasta, Alexin ja Ninan sekä Hillan ja Pauliinan yhteisöllisiin kokemuksiin.
Oli aika lähteä kokeilemaan asioita käytännössä. Kolmannella tapaamiskerralla lähdettiin tutustumaan
päämiesten ehdottamiin, heitä kiinnostaviin paikkoihin. Alex oli kertonut itseään kiinnostavan Jorvin sairaalan
Nalle -käytävän, joka oli hänelle tuttu vuosien takaa. Hilla puolestaan oli kiinnostunut tutustumaan
eläinkauppaan, koska hän pitää eläimistä ja unelmoi olevansa joskus työstä eläinkaupassa.
Retket päämiehiä kiinnostaviin paikkoihin yllättivät meidät kaikki! Alexin kiinnostus Nalle käytävään
osoittautuikin kiinnostukseksi tekniikkaan ja logistiikkaan. Seikkailimme sairaalan maanalaisilla käytävillä, Alex
otti valokuvia, hisseistä ja portaista. Olimme liikkeelle liki lounas-aikaa: trukkien vetämät ruokatarjotin vaunut
tulivat suuresta keittiöstä edeten maanalaisia käytäviä pitkin eri osastoille johtaville hisseille. Yllättäen,
ennakkoon sopimatta pääsimme emännän opastamana kuulemaan ja näkemään, kuinka 850 valmista ateriaa,
erikoisruokavaliotoiveet huomioituina, lähtee osastoille muutamaan kertaan päivässä. Kotoinen sauvasekoitinkin
työvälineissä nähtiin: suurkeittiössä se on katuporan kokoinen! Kun kysyttiin, innostaisiko häntä työskennellä
tällaisessa ympäristössä, Alex totesi, että ei: se on tekniikka, joka kiinnostaa! Kannustimme Alexia nousemaan
trukin ratin taa, josko saisimme otettua kuvan hänestä kuljettajan penkillä. Se innosti, mutta hetken mietittyään
Alex vastasi toivovansa tulevan kuvatuksi trukin vierellä.
Hilla tutustui eläinkauppaan kauppakeskus Entressessä. Siellä näimme lukuisan määrän erilaisia lemmikkejä
kuoriaisista gerbiileihin ja kaloista kilpikonniin. Hilla otti niistä paljon kuvia. Hän haastatteli eläinkaupan pitäjää ja sai kuulla, kuinka laaja-alaista ja vaativaa eläinkaupan pitäminen on: eläinten hoitoa, häkkien siivoamista,
varastokirjanpitoa, tilausten ja laskutusten hoitoa, myymälän siivoamista ja tietysti sitä tärkeintä, asiakaspalvelua
lemmikkejä rakastaville ihmisille. Hilla totesi itsellään olevan hamsterin ja arveli voivansa opetella itse hoitamaan
sen häkin siivoamisen. Se olisi tärkeä taito eläinkaupassa työskennellessä
Päivän jälkeen koimme vointimme uupuneeksi, mutta onnelliseksi. Oli ollut todella kiva ja mielenkiintoinen päivä!
Välitehtäväksi jäi tehdä suunnitelma yhteisöön liittymisestä.
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Neljäs tapaaminen - matkalla maailmalla
Matkakokeiluja jatkettiin. Hilla oli halukas tutustumaan asumisyksikköön, sillä siellä käynti liittyi tuleviin unelmiin
lapsuudenkodista pois muutosta ja sen mukanaan tuomista elämän muutoksista.
Alexia kiinnostivat erilaiset liikennevälineet ja logistiikka. Päätimme kokeilla, kuinka kauas seutulipulla pääsee - ja
samalla testata, montaako liikennevälinettä onnistutaan käyttämään. Hilla ei ollut kovin innostunut liikennevälineissä liikkuja. Hänen aiemmat kokemuksensa apuvälineen kanssa julkisissa liikennevälineissä liikkumisesta eivät
ole olleet kannustavia.
Asumisyksikössä, jossa vierailimme, Hilla tapasi yksikön edellisen esimiehen Helenan, joka kertoi eläkkeelle siirryttyään tekevänsä vielä keikkaa silloin tällöin yksikössä tuuraten sairaslomasijaisuuksia. Helena esitteli meille
vierailijoille taloa ja sen arkea. Hilla haastatteli Helenaa kysellen, miten hänen kannattaisi toimia, jos parin
vuoden kuluttua haluaisi muuttaa kotoa pois. Hilla saikin paljon hyviä vinkkejä. Asiansa liikkeelle saattamiseksi
on hyvä olla yhteydessä omaan sosiaalityöntekijään. Lapsuudenkodista pois muuttamisessa on paljon huomioitavia asioita. Muutto on elämän muutos, joka edellyttää kaikkien osapuolien valmistautumista asiaan. Hilla saikin
kiittävää palautetta, on hienoa, että on aloittanut valmistautumisen hyvissä ajoin!
Ruokailut olivat olennainen osa yhteisten päivien tapahtumia. Alex ja Hilla valitsivat kahvilat ja ruokapaikat, joihin
pysähdyttiin hyvän ruoan ääreen keskustelemaan kokemuksistamme ja keräämään voimia seuraaviin etappeihin.
Tutuksi tulivat hampurilaispaikka siinä missä kiinalainen ravintolakin. Ja kahviloiden ihanat berliininmunkit.
Kuinka kauas seutulipulla pääsee? Todettiin ainakin Espoosta Vuosaareen päästävän. Vaihtoaikaa oli kahdella
vyöhykkeellä tunti, siinä ajassa ei ihan meno-paluumatkaa saanut tehtyä. Leppävaarasta lähdimme junalla
Pasilaan, jossa vaihdoimme ratikkaan. Hakaniemessä vaihdoimme metroon ja Vuosaaressa käännyimme
paluumatkalle. Meille sattui hieno päivä! Syysaurinko kultasi maisemia matkatessamme Kulosaaresta kohti
Hakaniemeä. Ei ollut pahoja ruuhkia, saimme nauttia matkalla olosta. Matkalla oli paljon seurattavaa: matkasta
muodostui elämys!
Saimme myös kaikki kokea apuvälineen kanssa liikkumisen haastavuuden julkisissa liikennevälineissä. On
hallittava melkoinen kuvakeviidakko - samaa tarkoittavia kuvakkeita on eri väreissä ja eri muodoissa. Hissit
saattoivat olla hankalasti löydettävissä. Eri tasoilla saattoi joutua vaihtamaan hissiä - toisella pääsi alas, toisella
ylös. Ne saattoivat myös olla niin hitaita, että syntyi jo epäilys hissin rikkoutumisesta. Rullaportaat pysähtyivät
rollaattorin renkaan osuessa hätäkatkaisijaan. Siinä sitä sitten tehtiin matkaa hieman vaivalloisemmin.
Neljännen päivän jälkeen olimme samoissa fiiliksissä kuin edellisenäkin matkapäivänä: kivaa oli ollut ja uupumus
painoi jaloissa. Välitehtäväksi tuli laatia esitys tehdyistä yhteisöön liittymiskokeiluista kerrottavaksi viimeisellä
tapaamisella.

Viides ja viimeinen tapaaminen - ympäri käytyä yhteen tullen
Soukan seurakuntasali tarjosi meille oivat puitteet päätöstilaisuuteemme. Mukaan pilottiryhmämme lisäksi oli
kutsuttu Espoon työ- ja päivätoimintojen esimiehet sekä vastaava ohjaaja. Soukan seurakuntasalin valinta ei ollut
sattumaa. Yksi yhteisönrakentajistamme oli taitava muusikko Kalle Salonen, jonka ensilevy CatSlide julkaistiin
juuri tuolloin. Hän pyysi saada tuoda oman vahvuutensa ja lahjansa iloksemme: soittaa uruilla jouluista musiikkia
tapaamistemme päätteeksi. Sen hän tekikin upeasti liikuttaen useat meistä kyyneliin.
Jokainen päämies kertoi vuorollaan omista kokemuksistaan ohjaajansa tukemana. Selkeästi oli havaittavissa
jokaisessa päämiehessä tapahtunut voimaantuminen. Osallistamiseen ei tarvinnut nähdä vaivaa: mielipiteen
ilmaisu oli vaivatonta, rentoa ja luottavaista. Esitysvuoroja ei tarvinnut määritellä, innostuneina pyydettiin päästä
kertomaan omista kokemuksista.

Mitä me matkallamme opimme?
Yksilöllisesti yhdessä oli oppimisprosessi kaikille osapuolille. Yhdentoista ihmisen matka kohti yhteisöllisyyttä
muodosti tavoitteen mukaisesti meille kaikille kokemuksen yhteisön synnystä ja kokeiluja erilaisiin yhteisöihin
liittymisestä. Kun tutustuimme toisiimme ja itseämme kiinnostaviin asioihin ja tapahtumiin vuorovaikutuksessa,
meistä syntyi itsessään yhteisö. Prosessi toimi siis myös kokemusmatkana yhteisöllisyyteen.
Ohjaajilta ja omaisilta välittyi viestejä, kuinka he ovat havainneet päämiesten olemuksen muuttuneen - hyväntuulisuus on lisääntynyt ja selkeästi havaitun aktivoitumisen ja virkistymisen myötä puheliaisuus ja tervehtiminen
ovat tulleet tavaksi. Myös julkisten liikennevälineiden käytössä on rohkaistuttu.
| KIPINÖITÄ / LOPPURAPORTTI

| KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ

|

R AY

|

27

Ohjaajat kokivat arvokkaaksi kokemuksekseen tutustumisen työpariinsa syvällisemmin ajan kanssa, joka johti
myös ystävyyssuhteen syntymiseen. Tehdä ja oppia yhdessä on mahdollistanut lokeroimisen ja ryhmärajojen
rikkomisen. Omat käsitykset henkilöstä ovat muuttuneet. Samoin on vahvistunut ajatus, että työtään voi tehdä
toisinkin. Espoon vammaispalveluiden työ- ja päivätoimintojen johtaja totesi Yksilöllisesti yhdessä -prosessin
muuttaneen hänen ajatteluaan.
Ohjaajat nimesivät suureksi haasteeksi, miten uudet toimintamallit on mahdollista juurruttaa käytäntöön.
Hilla kertoi, ettei hän alun perin olisi halunnut osallistua koko Yhteisönrakentajat -valmennukseen, mutta vahvisti
päätöstilaisuudessa jo aiemmin kertomansa: kyllä kannatti! Parasta Hillan mielestä oli saada käydä asumisyksikössä haastattelemassa Helenaa ja käynti eläinkaupassa.
Alex kertoi innostuneena käynnistään Jorvin sairaalassa ja matkasta Vuosaareen erilaisia liikennevälineitä
kokeillen - toivoen pääsevänsä vielä toistekin. Nina kertoi Alexin ja ryhmän kanssa tehdyn kokeilu toimintakeskuksen lähellä olevassa vanhustenpalvelutalossa. Sille ovelle kolkuttaminen kannatti. Biljardia pelatessa tuli
talon asukkaiden kanssa puhetta haastekisasta, joka voitaisiin toteuttaa seuraavana keväänä, kun on saatu
pelaamiseen vähän harjaannusta. Eikä tässä vielä kaikki. Talosta löytyi kuntosali, jonne toivotettiin tervetulleeksi.
Oven aukaisu johti uusien ovien aukeamiseen, mahdollisuuksien löytymiseen.
Laajemmista vaikutuksista on vielä vaikeaa sanoa. Yksittäisille päämiehille kokemus oli itsetuntoa ja -tuntemusta vahvistava. Omien unelmien ja toiveiden tunnistaminen johtivat konkreettisesti kokeilemaan keskelle elämää.
Liikkeelle lähteminen ja rohkeus ovat selkeästi lisääntyneet. Kasvaakseen ja voimistuakseen päämies tarvitsee
kannustusta ja lisää mahdollisuuksia vaikuttaa itsen ja oman elämään suuntiin.
Itselleni työntekijänä Yksilöllisesti yhdessä on ollut silmiä avaava prosessi. Sen aikana syntyi kokemus yhteisön ja
yhteisöllisyyden synnystä ja yhteisömme askeltamisesta tutustumaan erilaisiin yhteisöihin. Syvempi vuorovaikutus osallistujien kanssa ja yhdessä tekeminen paljastivat omat olettamukset usein virheellisiksi. Kokemuksetkin
olivat avartavia. Oli rankkaa Vuosisaari -matkallamme havaita, kuinka elämä on helppoa tervejalkaiselle, mutta
apuvälineitä käyttävälle tai ympäristön hahmottamisessa tukea tarvitsevalle on liikenteen eri tasoilla ja
opasteviidakoissa selviytyminen on extremelaji.
Kurssilla avainasemassa olivat kuvien käyttöä ja kuunteleva, keskusteleva vuorovaikutus ja kannustava tuki.
Yksilöllisesti yhdessä prosessissa mukana olleena sain myös omin silmin nähdä, mitä voimaantuminen käytännössä tarkoittaa ja kuinka suuri vaikutus sillä itsetunnon vahvistumiselle on. Tämän merkkejä olivat omatoimisuuden lisääntyminen, rohkaistuminen ja liikkeelle lähteminen epävarmuuden kynnyksellä. Oli nautittavaa
katsella ihmisiä heitä inspiroivissa ympäristöissä: minkä hehkun ja innostuksen se sytyttikään!

M I N U S TA O N M O N E K S I ! - K U R S S I O U L U S S A
K E VÄ Ä L L Ä 2 0 1 4
”Joo, osaan tutkiskella itteäni vielä enemmän!” kiteyttää eräs nuori keväällä 2014 järjestetyn Minusta on
moneksi -kurssin tavoitteiden toteutumista omalta kohdaltaan. Itsetuntemuksen vahvistaminen ja sitä kautta
osallisuuteen tukeminen olikin yksi kurssin tärkeimmistä tavoitteista.
Kipinöitä! -hankkeessa on tehty koko hankkeen toiminnan ajan yhteistyötä Ammattiopisto Luovin Oulun
toimipisteen kanssa. Keväällä 2013 kokeilimme pienimuotoisesti vapaaehtoistoiminnan työpajan järjestämistä
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille ammattiopiston opiskelijoille. Kokeiluun osallistui vain muutama
opiskelija, mutta siitä syttyi kipinä osallisuuden ja yhteisöllisyyden kysymysten pohtimiseen laajemminkin
valinnaisen kurssin muodossa. Samaan aikaan Kehitysvammaisten Palvelusäätiössä käynnisteltiin Aikuisuuden
kynnyksellä -toimintaa, jossa niin ikään Ammattiopisto Luovi oli mukana pilottikumppanina. Yhdistimme voimavarojamme ja toteutimme syksyn 2013 ja vuoden 2014 aikana kokonaisuuden, johon sisältyi nuorten itsenäistymistä tukevia teemallisia läheisten iltoja sekä valmentavien ryhmien opiskelijoille suunnattu työpajapäivä ja
valinnaisviikon Minusta on moneksi -kurssi, joilla tuettiin nuorten itsetuntemusta ja rohkaistiin heitä etsimään
mahdollisuuksia omista lähiyhteisöistään. Kokonaisuus suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä Ammattiopisto
Luovin opettajien kanssa, kokemuksia ja osaamista jakaen. Kipinöitä! -hankkeen päärooli oli erillisen työpajapäivän ja kokonaisen Minusta on moneksi -kurssin suunnittelussa ja toteutuksessa. Minusta on moneksi -kurssin
järjestäminen tarjosi oivan mahdollisuuden soveltaa Yksilöllisesti yhdessä -valmennusmallia koulumaailmaan,
aikuistuvien nuorten oman elämän suunnittelun ja osallisuuden tukemiseen.
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City-bussilla matkustaminen tuli tutuksi kurssin aikana.

Videoesityksen tekeminen on hauskaa. Samalla tulee
kerrattua viikon tapahtumia ja kokemuksia.

Kurssilla pohdittiin itselle tärkeitä asioita elämän
karttojen avulla. Saara esittelee omia unelmiaan
(kuvaaja: Mervi Väisänen)
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Helmikuussa 2014 järjestettyyn työpajapäivään osallistui opiskelijoita, ohjaajia ja opettajia neljältä eri
luokalta. Porukka jaettiin kahtia, ja kaikki saivat osallistua päivän aikana kahteen työpajaan: Minä yhteisön
jäsenenä ja Minä oman elämäni asiantuntijana. Minä yhteisön jäsenenä -työpajassa pohdittiin osallistumiseen
ja vapaa-aikaan liittyviä asioita. Minä oman elämäni asiantuntijana -työpajassa pohdittiin omien päätösten ja
valintojen tekemistä. Aiheita lähestyttiin sekä kokemusasiantuntijoiden Pauliina Saarela ja Mirva Pekkola puheenvuorojen että käytännön tehtävien avulla. Päivä oli antoisa kokemus sekä meille järjestäjille että mukana olleille
opiskelijoille ohjaajineen ja opettajineen. Opiskelijat kyselivät ja keskustelivat kokemusasiantuntijoiden kanssa
innokkaasti, saaden heiltä positiivisia esimerkkejä ja kannustusta aikuistumiseen, omien päätösten tekemiseen ja
vapaa-ajan asioihin. Tosin parin osallistujan mielestä pajoissa oli jo liikaakin puhetta. Käytännön tehtävät
erilaisten päätösten tekemisestä, omien mielipiteiden kertomisesta ja vapaa-ajan toiveista täydensivät kuitenkin
mukavasti rupattelua. ”Puhua kuinka saisi vanhemmat/ohjaajat tajuamaan, että on jo melkein aikuinen". Nämä
erään nuoren palautelomakkeeseen kirjoittamat terveiset kiteyttävät hyvin sen, kuinka nuoret tarvitsevat
aikuistumiseensa tukea lähi-ihmisiltään.
Maaliskuussa 2014 valinnaisviikolla koitti viimein Minusta on moneksi -kurssin toteuttamisen aika. Alusta pitäen
oli selvää, että kurssista tulisi kovin erilainen verrattuna Espoon Yksilöllisesti yhdessä -valmennukseen. Olihan
kohderyhmä erilainen ja kurssi toteutettava tiiviinä viikon mittaisena pakettina. Kurssi ei voinut olla aivan niin
yksilöiden toiveista ja tarpeista lähtevä kuin Espoon valmennus, vaan meidän oli mietittävä ja sovittava jo
etukäteen, millaisiin paikkoihin kävisimme tutustumassa ja mitä tekisimme minäkin kurssipäivänä. Suunnitelmat toki elivät viikon ja yksittäisten päivien aikana. Kurssin suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat lisäkseni Ammattiopisto Luovin opettaja Anniina Sääskilahti, opetusharjoittelussa ollut opiskelija Timo Nevalainen ja
KVPS:n Aikuisuuden kynnyksellä toiminnan projektipäällikkö Satu Koivurinne, unohtamatta opiskelijoita
tukemassa ollutta ohjaajien porukkaa. Kurssilla oli yhteensä 6 opiskelijaa, Karoliina, Mitro, Roosa, Elina,
Hanna-Riikka ja Saara. Kurssin toteutukseen osallistui lisäksi kaksi kokemuspuhujaa Mirva Pekkola ja Pauliina
Saarela sekä vierailevia puhujia vapaaehtois- ja vapaa-ajan toimintaa tarjoavista järjestöistä.

Ensimmäinen päivä
Kurssilla keskustelimme kansalaisuudesta, osallisuudesta ja erilaisista yhteisöistä. Pohdimme omaa elämää
elämän karttojen avulla, kävimme tutustumassa erilaisiin yhteisöihin ja vapaa-ajan mahdollisuuksiin sekä teimme
vierailuilla otetuista kuvista videoita. Ensimmäinen kurssipäivän, maanantain, aloitimme kurssin esittelyllä ja
tutustumisella. Iltapäivällä lähdimmekin jo vierailulle ensimmäiseen tutustumiskohteeseen Nuorten Ystävien
Klubitalo Pönkkään. Ennen vierailua jaoimme porukan työpareihin, jotka kukin olivat vastuussa yhden vierailukohteen dokumentoinnista valokuvaamalla. Ensimmäisenä valokuvausvuoron saivat Elina ja Karoliina. Vierailulla
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opimme paljon Klubitalo Pönkän jäsenten vapaaehtoisuuteen perustuvasta osallisuutta ja työllistymistä tukevasta
toiminnasta. Klubitalon kautta voi löytyä monia tulevaisuuden mahdollisuuksia myös ryhmämme opiskelijoille
opintojen päättyessä. Mitro ja Saara innostuivat talon musiikkihuoneesta niin, että järjestivät meille ihanan
lauluesityksen Tuuli-ohjaajan säestämänä. Päivä oli loistava aloitus yhteiselle matkallemme.

Toinen päivä
Aloitimme toisen kurssipäivän, tiistain, katsomalla edellisen iltapäivän vierailulla otettuja kuvia ja kertaamalla
vierailulla opittua. Kertauksen jälkeen siirryimme päivän varsinaiseen aiheeseen kansalaisuuden ja osallisuuden
kysymyksiin. Pohdimme yhdessä, mitä kansalaisuus tarkoittaa, millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia meillä on,
millaisiin lähiyhteisöihin kuulumme ja mistä voi löytää uusia osallistumisen mahdollisuuksia. Lähiyhteisöihin liittyminen vaatii rohkeutta. Liikkeelle kannattaa lähteä omista kiinnostuksen kohteista ja vahvuuksista, niiden kautta
voi löytää uusia itselleen kiinnostavia osallistumismahdollisuuksia. Uusia asioita kannattaa kokeilla rohkeasti!
Kokemusasiantuntija Mirva Pekkola kertoi meille omasta elämästään, Me Itse ry:n toiminnasta ja siitä, kuinka oli
Klubitalo Pönkän tuella rohkaistunut hakemaan itselleen palkkatyötä. Hän sai Pönkällä tekemänsä vapaaehtoistoiminnan kautta taitoja ja rohkeutta siirtyä elämässä eteenpäin, ja on löytänyt itselleen sopivaa työtä vuokratyöfirmasta. Mirvan esimerkin voimin kurssilaiset lähtivät pohtimaan omia yhteisöjään ja haaveitaan karttatyöskentelyn avulla. Iltapäivällä lähdimme City-bussilla seuraavaan vierailukohteeseemme Kumppanuuskeskukseen, jossa vietettiin terveyttä ja hyvinvointia edistävää Sykäys-toimintapäivää. Kuvausvuoron saivat
Hanna-Riikka ja Saara. City-bussin kyytiin astuminen aluksi vähän jännitti porukkaa, mutta matka osoittautui mukavaksi elämykseksi. Kuvattavaa riitti jo ennen varsinaiseen kohteeseen saapumista. Sykäys-päivässä oli
mukana useita sosiaali- ja terveysalan järjestöjä kertomassa omasta toiminnastaan ja hyvinvointia edistävistä
asioista. Saimme muun muassa nähdä pysäyttävän näyttelyn erilaisten elintarvikkeiden rasva- ja sokeripitoisuuksista. Halukkaat saivat käydä kehonkoostumismittauksessa ja tehdä muita hyvinvointia ja terveyttä
mittaavia testejä. Sykäys-päivän tavoitteena oli tarjota tietoa järjestötoiminnasta ja herätellä ihmisiä pohtimaan
omia elämäntapojaan. Vierailu oli opettavainen meille kaikille, vaikken kehonkoostumismittaukseen
uskaltautunutkaan!

Kolmas päivä
Kolmas kurssipäivä, keskiviikko, alkoi jo totuttuun tapaan edellisen päivän vierailun kertaamisella ja kuvien
katselulla. Saimme aamupäivään mukaan kaksi vierailijaa. Kokemusasiantuntija Pauliina Saarela kertoi omasta
elämästään ja aktiivisesta vapaa-ajastaan. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n aluekoordinaattori Ritva Still kertoi
yhdistystoiminnasta, johon hän kannusti nuoria osallistumaan rohkeasti. Muun muassa Best Buddies-kaveritoiminta herätti paljon kiinnostusta opiskelijoissa. Pauliinan ja Ritvan puheenvuorojen siivittämänä jatkoimme
hetken omien unelmien pohtimista karttatyöskentelyn avulla. Maittavan lounaan jälkeen hyppäsimme jo
tottuneesti City-bussin kyytiin ja lähdimme kaupungille tutustumaan Kulttuuritalo Valveeseen ja Oulun
kaupunginkirjastoon. Kuvausvuoron saivat tällä kertaa Mitro ja Roosa. Valveella tutustuimme valokuvanäyttelyyn
ja talon kulttuuritarjontaan. Kirjastolla saimme monipuolisen esittelyn talon tarjonnasta ja toiminnasta. Erityisesti
musiikkiosasto oli opiskelijoiden mieleen. Totesimme, että kirjastossa voi tehdä niin paljon muutakin kuin lukea
ja lainata kirjoja.

Neljäs päivä
Neljäntenä kurssipäivänä, torstaina, sukelsimme edellisen päivän kertauksen jälkeen vapaaehtoistoiminnan
ihmeelliseen maailmaan. Oppaana meillä oli vapaaehtoistoiminnan VARES-verkoston suunnittelija Annukka
Oksman-Hiukka Oulun Seudun Setlementti ry:stä. Annukan opastamana tutustuimme erilaisiin vapaaehtoistehtäviin ja saimme tietää, miten vapaaehtoistoiminnan pariin voi hakeutua. Pohdimme erilaisten tehtävien
avulla, millaisia vapaaehtoisia olisimme ja millaiset tehtävät voisivat sopia itse kullekin. Antoisan aamupäivän ja
maittavan lounaan jälkeen pääsimme nauttimaan valinnaisviikon bändikurssilaisten loistavasta keikasta. Keikan
jälkeen olikin hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä kaikkea viikon aikana olimmekaan tehneet, ja koostamaan
vierailluilla otetuista valokuvista videoesityksiä. Videoita tehtiin tietokoneesta löytyvällä elokuvatyökalulla, jolla
on kätevä tehdä valokuvista ja videonpätkistä digitarinoita tai elokuvia. Valokuvauksesta vastanneet työparit
toimivat videoiden editoijina ohjaajiensa tukemana. Videonteko oli mukavaa ja aikaa vievää hommaa, joten
karttatyöskentelyyn ei enää loppuviikosta jäänytkään aikaa alkuperäisten suunnitelmien mukaisesti.

Viides päivä
Viikko vierähti nopeasti ja pian olimmekin jo kurssin päätöspäivässä perjantaissa. Aamulla jatkoimme vielä hetken
aikaa videoiden parissa ja katselimme upeat valmiit tuotokset. Keskustelimme yhteisesti siitä, mitä kaikkea
kurssilla olimme tehneet ja miten hyvin olimme siinä onnistuneet. Palautetta kerättiin sekä palautelomakkeiden
| KIPINÖITÄ / LOPPURAPORTTI

| KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ

|

R AY

|

31

että kyllä/ei korttien avulla. Palautelomakkeen täyttivät sekä opiskelijat, että heidän tukenaan olleet ohjaajat ja
opettajat. Opiskelijat saivat arvioida kurssin jokaisen tavoitteen toteutumista kyllä/ei korttien avulla. Lisäksi jokainen kävi oman opettajansa kanssa henkilökohtaisen arviointikeskustelun. Palautteen perusteella kurssin tavoitteet saavutettiin erittäin hyvin. Joitakin elämänkarttoja ja toimintasuunnitelmien laatimista ei ehditty tekemään,
mutta täytyyhän jotain jäädä myös hautumaan ja jatkossa työstettäväksi. Kurssi ja samalla koko valinnaisviikko
sai ansaitsemansa huipennuksen, kun pääsimme juhlasaliin nauttimaan Koop Arposen loistavasta keikasta.
Osallistujat niin opiskelijat kuin ohjaajatkin kokivat kurssin parhaaksi anniksi tutustumiskäynnit, julkisilla kulkuvälineillä liikkumisen, ryhmäytymisen eri ryhmien opiskelijoiden välillä, kokemuspuheenvuorot/ asiantuntijavierailut, monipuolisuuden sekä karttojen ja videoiden tekemisen. Kurssilla oli positiivinen, kannustava ja osallistava
ilmapiiri. Kritiikkiä saimme siitä, että osa asioista oli joillekin opiskelijoille liian haastavia ja vaikeasti ymmärrettäviä, aikataulutus oli joinakin päivinä liian tiukka ja yhdelle kurssille oli laitettu ehkä liian paljon asiaa. Toteuttajan kannalta kurssin suunnittelu hyvin monitaustaiselle joukolle oli melko haastavaa. Pohdin paljon sitä, kuinka
saamme kurssille sellaisen ohjelman, että kaikki pysyvät mukana, mutta kukaan ei turhaudu. Melko hyvin tässä
ohjaajien tukemana onnistuimmekin, mutta toki kehitettävääkin vielä jäi.

Palautteesta poimittua:
”Kurssin parasta antia oli monipuolisuus; vierailukäynnit, esittelijät, kartat yms.”
”Kurssin ajan ollut positiivinen ja kannustava ilmapiiri.”
”Kiva kun tehtiin lopuksi vielä kooste kuluneesta viikosta.”
”Asiat esitettiin opiskelijoille osaksi liian vaikeasti ymmärrettävällä tavalla.”
”Vierailuista koululle siirtymisen aikataulutus oli liian tiukka.”
”Toisaalta monipuolisuuden vaarana on "infoähky". Ehkä olisi tarvinnut enemmän aikaa kaikkien
toimintojen toteutukseen.”
”Opin paremmin, mitä eri järjestöt yms. tekevät.”
”Kiitos! Kivaa oli, paljon oppi ja hyvä mieli kuluneesta viikosta.”

Kurssin onnistumisesta kertoo myös se, että Ammattiopisto Luovi järjesti vastaavan kurssin keväällä 2015
hyödyntäen kevään 2014 kokemuksia ja tuotettua materiaalia.

Y K S I L Ö L L I S E S T I Y H D E S S Ä - K U R S S I TA M P E R E E L L A ,
SYKSY 2014
Mitä uutta voisin tehdä kotikaupungissani? Voisinko oppia tai harrastaa jotain uutta? Mitkä ovat vahvuuteni ja
kiinnostuksen kohteeni? Voisiko oma arkeni olla sujuvampaa? Näihin kysymyksiin lähdettiin hakemaan vastauksia
Yksilöllisesti yhdessä – kurssilla Tampereella. Loka-joulukuussa 2014 järjestetyn kurssin tavoitteina oli vahvistaa
osallistujien omia voimavaroja, vahvuuksia ja osaamista sekä niiden hyödyntämistä ja samalla tutustua yhdessä
paremmin omaan kotikaupunkiin ja sen tarjoamiin palveluihin ja mahdollisuuksiin.
Halusimme kokeilla ja järjestää jokaisen hankkeen puitteissa toteutetun Yksilöllisesti yhdessä – kurssin hiukan
eri tavoin ja tämän kautta kerätä yhteen erilaisia kokemuksia ja vetää niistä yhteen parhaimpia käytäntöjä. Kun
Espoossa aiemmin pidetty kurssi järjestettiin intensiivisemmässä muodossa neljälle kaupungin työ- ja päivätoimintojen kautta kurssille hakeutuneelle päämiehelle ja heidän ohjaajille, Tampereella kohderyhmäksi valikoitui
itsenäisesti asuvat tai muuttoa suunnittelevat kehitysvammaiset ihmiset. Samanaikaisesti Oulussa alkaneen
kurssin osallistujat taasen olivat muuttamassa heille uudelle asuinalueelle lähitulevaisuudessa valmistuvaan
asumisyksikköön. Tampereella ryhmän kooksi kaavailtiin alun perin 4-8 osallistujan ryhmää. Kurssi aihepiiri
tuntui herättävän kovasti kiinnostusta ja sille olleen tarve, suuren hakijamäärän vuoksi kurssille päätettiin ottaa
13 osallistujaa: Atte, Eemil, Eila, Henrik, Janne, Jarkko, Joonas, Katriina, Kimmo, Olli-Pekka, Pertti, Suvi ja Tomi.
Yksi osallistujista pääsi paikalle vain yhdelle kerralle, ydinryhmän muodostui 12:sta kurssin osallistujasta. Iältään
18–55 vuotiaiden osallistujien keski-ikä jäi 29 vuoteen. Suurin osa heistä asui yksin tuetusti, kaksi nuorinta vielä
lapsuudenkodeissaan. Osa tunsi toisensa jo ennen kurssin alkamista, loput pääsivät tutustumaan toisiinsa
kurssin aikana.
Viisipäiväisen kurssin tarkoituksena oli edistää kehitysvammaisten henkilöiden lähiyhteisöön liittymistä ja
aktiivisena kansalaisena toimimista. Kurssin tavoitteena oli, että kurssilaiset pohtivat ja tuovat näkyväksi omia
vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan, ihmissuhteitaan sekä oman arjen sujuvuutta yksilökeskeisen elämän| KIPINÖITÄ / LOPPURAPORTTI
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Yksilöllisesti yhdessä -kurssin viestinnän flyer.
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Kaupunkisuunnistus alkoi
kirjastolta, missä Jarkko
ja Pertti tutustuivat
reittikarttaan Nooran
opastuksella.

Yksilöllisesti yhdessä
-kurssilla itsenäisesti
asuvat tamperelaiset
tutustuivat kotikaupunkinsa palveluihin.
Suvi löysi Metso-kirjaston
urheiluosastolta kiinnostavan kirjan jääkiekkoleijonista.
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suunnittelun työkalujen avulla. Keskustelujen ja tutustumiskäyntien avulla pyrittiin kartoittamaan lähiyhteisön
tarjoamia mahdollisuuksia. Tavoitteena oli myös, että jokainen kurssilainen asettaa itselleen henkilökohtaisen
tavoitteen, jonka saavuttaa tai jota vähintään alkaa saavuttaa kurssin puitteissa. Lisäksi tavoitteena oli tehdä
kurssin aikana jokaiselle oma henkilökohtainen valokuvakirja, johon kootaan kurssin aikana yksilökeskeisen
elämänsuunnittelun työvälinein tehdyt tuotokset, kurssilaisten itse ottamat valokuvat sekä laatimani yhteinen
osuus, jossa kerrotaan lyhyesti, mitä kurssilla tehtiin.
Kurssilla asetetut tavoitteet toteutuivat hyvin. Kurssille osallistujien innostuneisuus ja aktiivisuus takasivat sen,
että kurssi onnistui erinomaisesti. Yksilöllisesti yhdessä -kurssilla käytetyt toimintamallit ovat helposti siirrettävissä ja muokattavissa erilaisiin toimintaympäristöihin sopiviksi sekä erilaisten ihmisten parissa toteutettavaksi.
Sosionomiopiskelija Noora Kokkonen osallistui kurssin suunnitteluun ja toteutukseen ja liitti sen järjestämisen
osaksi opintoja. Tämän johdosta pystyimme kurssille esimerkiksi kehittämään edelleen käytäntöjä vaihtoehtoisesti palautteen antamisesta palautematon avulla ja valmistamaan jokaiselle kurssilaiselle henkilökohtaiset
valokuvakirjat kurssin sisällöstä ja annista. Yhdessä mutta yksilöllisesti – Yksilöllisesti yhdessä –kurssi kehitysvammaisille henkilöille opinnäytetyössään Noora esittelee yksityiskohtaisesti kurssin toteutuksen ja arvioinnin sekä
avaa esimerkiksi yksilökeskeisen elämänsuunnittelun käsitettä tarkemmin. Opinnäytetyö on saatavissa verkossa
esim. KVPS:n verkkosivuilta.

O M A S U U N TA – Y K S I L Ö VA L M E N N U S TA O U L U S S A
K E VÄ Ä L L Ä 2 0 1 4
Oulussa oma suunta -työskentelyprosessi toteutettiin omaa tulevaisuuttaan peruskoulun jälkeen miettivän
nuoren kanssa. Maiju ja hänen perheensä tulivat mukaan Kipinöitä! -hankkeen toimintaan Oulun kaupungin
palveluohjausyksikön vinkin perusteella. Maijulla oli haaveena vanhusten auttaminen, ja kävimmekin yhdessä
ilahduttamassa ikäihmisiä oululaisessa palvelutalossa. Tämän ilahduttamistempauksen jälkeen jatkoimme
yhteistyötä Maijun oman elämän suunnittelun merkeissä. Näin Maijusta tuli Kipinöitä! -hankkeen ensimmäinen
Oma suunta -pilottihenkilö.
Pohjustimme Maijun oma suunta -suunnitteluiltaa kahdessa valmistelevassa tapaamisessa. Maiju pohti yhdessä
äitinsä Ulla Maijan kanssa, ketä tapaamiseen voisi kutsua ja missä suunnitteluilta voitaisiin pitää. Yhdessä valmistelimme ennakkoon suunnitteluillassa työstettäviä postereita. Maiju mietti jo etukäteen joitakin itselleen tärkeitä
asioita ja koristeli postereita mieleisensä näköiseksi. Ulla Maija kutsui tukiryhmään valitut ihmiset Oma suunta
-suunnitteluiltaan tekstareilla. Mukaan pääsi yhteensä kuusi Maijulle läheistä ihmistä: äiti, opettaja, ohjaaja
koulusta, henkilökohtainen avustaja, ohjaaja tilapäishoidosta ja kummisetä.
Maiju toivoi, että Oma suunta -suunnitteluilta pidettäisiin ravintolassa, mikä osoittautui sopivan ravintolan
löydyttyä mainioksi ratkaisuksi. Meillä oli käytössä koko ravintolan takaosa, saimme oman rauhan ja loistavaa
palvelua. Postereita voitiin levitellä pöydille, ja ihmiset pääsivät täyttämään niitä vapaasti joko itsekseen tai
toisten kanssa keskustellen. Suunnitteluillan aluksi esittäydyttiin, esiteltiin työskentelytapaa osallistujille ja
sovittiin tapaamisen säännöistä. Postereiden työstövaiheessa Maiju itse keskittyi eniten Minulle tärkeää nyt ja
Minulle tärkeää tulevaisuudessa -postereiden täyttämiseen. Näihinkin toki muut saivat ehdottaa asioita, mutta
Maijulla oli viimeinen sana siitä, mitä postereihin kirjattiin. Muut osallistujat keskittyivät erityisesti pohtimaan
Maijun vahvuuksia ja hänen kannaltaan tärkeitä asioita sekä asioita, jotka toimivat ja eivät toimi ja vielä avoinna
olevia kysymyksiä. Sopivassa välissä nautimme yhteisen maittavan illallisen. Tapaamisen lopuksi Maiju esitteli illan
tuotokset kaikille projektipäällikkömme Petterin avustamana, ja pohdimme yhdessä, mitä seuraavaksi tehtäisiin
näiden kaikkien tietojen perusteella. Asiat ja niiden toteuttamisvastuut kirjattiin toimintasuunnitelmaan.
Illan päätteeksi sovimme, että kävisin muutaman kuukauden päästä Maijun luona seurantakäynnillä.

Osallistujien mietteitä suunnitteluillan päätteeksi:
”Katsontakanta avartui”
”Opin uutta Maijusta”
”Olen ylpeä Maijusta!”
”Kannattaa heittäytyä!”
”Sain paljon ammatillisesti”
”Opettavainen kokemus”
”Ei enää jännitä, hyvillä mielin”
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Maiju esittelee itselleen tärkeitä asioita Petterin avustamana.
Maijun elämästä syntyi värikkäitä postereita.
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Myös jälkikäteen tehdyn palautekyselyn perusteella osallistujat kokivat Oma suunta -kokonaisuuden hyväksi:
opittiin paljon nuoresta ja hän oli pääroolissa, saatiin uusia ideoita ja yksilöllinen näkökulma nuoren
tulevaisuuteen.

Osallistujien palautteesta poimittua:
”Opettavainen (uutta tietoa nuoresta) keskustelu ja näkökulma koko ajan nuoren tulevaisuuteen ”
”Postereiden täyttäminen ja yhteenveto - konkretiaa eikä pelkkää sanahelinää.”

Noin kolmen kuukauden kuluttua Oma suunta -suunnitteluillasta tapasimme Maijun ja hänen perheensä kanssa
heidän kotonaan. Suunnitteluillassa asetetut tavoitteet olivat toteutuneet toimintasuunnitelman mukaisesti.
Maijun mielestä oli ollut mukavaa osallistua tähän Oma suunta -juttuun. Muut oppivat tuntemaan häntä paremmin. Myös Ulla Maija piti prosessia oppimisen kannalta erinomaisena. Maiju lähtee rohkeasti uusiin juttuihin
ja pärjää erilaisten ihmisten kanssa! Tapaamisen lopuksi pohdimme Maijun kanssa uusia tavoitteita vanhusten
parissa tehtävään vapaaehtoistoimintaan tutustumisesta. Maiju ja Ulla Maija kävivätkin tutustumassa oululaisessa
ikäihmisten palvelukodissa tehtävään vapaaehtoistyöhön. Tutustuminen oli molemmin puolin antoisa kokemus.
Vapaaehtoistoiminnan ohjaaja oli erittäin vaikuttunut Maijun tavasta kohdata vanhuksia. Ehkä jonain päivänä
Maiju voi tehdä enemmänkin vapaaehtoistyötä tai löytää työllistymisen mahdollisuuksia vanhustyön parista.
Maijun Oma suunta -prosessi onnistui ensimmäiseksi kokeiluksi erittäin hyvin. Toimintatapa osoittautui hyvin
toimivaksi suunnittelumenetelmäksi itsenäistyvän ja tulevaisuuttaan pohtivan nuoren kanssa. Maijun elämään
tuli myös kuoppia ja mutkia Oma suunta -työskentelyn jo päätyttyä. Jälkiviisaana on hyvä todeta, että hienosta
prosessista huolimatta, jälkityöstöön ja tukiryhmän jatkoon olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomioita ja seurata
nuoren asioiden etenemistä paremmin.
Oma suunta -työskentelytapa on kuvattu Innokylään: https://www.innokyla.fi/web/malli1075814

O M A S U U N TA – Y K S I L Ö VA L M E N N U K S E N K O K E M U K S I A
E S P O O S TA , S Y K S Y 2 0 1 4
Tapahtunut aiemmin: Alex osallistui Kipinöitä -hankkeen Yksilöllisesti yhdessä -valmennukseen syksyllä 2013.
Kokemusten kannustamana Alex oli aktivoitunut, sillä yllättäen keväällä 2014 tapasin hänet pari kertaa Me Itse
Espoon tilaisuuksissa, jäsenistön kokouksessa sekä Iltamissa, ohjelmallisessa päämies- tapaamisessa. Kuulumisia
vaihdettuamme otin Alexin kanssa puheeksi Oma suunta -valmennuksen, kiinnostaisiko häntä tutustua omaan
elämäntilanteeseensa ja pohtia tulevaisuuden suunnitelmiaan tarkemmin, yhdessä hänelle tärkeiden ihmisten
kanssa. Alex totesi: ”Joo. Kiinnostaa”. Sovin Alexin kanssa ottavani yhteyttä hänen asumisyksikköönsä
kertoakseni Oma suunta-valmennuksesta enemmän ja sopiakseni asiassa etenemisessä. Yksikön esimiehen ja
Alexin lähiohjaajien kanssa käytiin asiaa läpi puhelimitse. Toimitin yksikköön kirjallista materiaalia Oma suunta
-valmennukseen perehtymistä varten. Seuraavalla yhteydenotolla kuulin iloisen uutisen: henkilöstö näkee Oma
suunta -valmennuksen tukevan Yksilöllisen elämänsuunnittelun menetelmiä ja käytäntöjä, joita yksikössä toteutetaan. Sovimme tapaamisajan, jolloin tapaisimme Alexin ja ohjaajien kanssa sopien käytännön järjestelyistä.
Oma suunta -valmennus on yksilötasoista yhdessä tapahtuvaa perehtymistä päämieheen, hänen ajatuksiinsa,
unelmiinsa, vahvuuksiinsa, toiveisiinsa ja tarpeisiinsa sekä yhdessä laaditun tulevaisuuden suunnitelman toteuttamista. Prosessi etenee itse tapaamista valmistelevien toimien jälkeen Oma suunta suunnitteluillan toteuttamiseen
ja tämän jälkeiseen seurantatapaamiseen. Perinteisestä kuntoutus- tai palvelusuunnitelmaneuvottelusta Oma
suunta-valmennus eroaa siinä, että pääosaa prosessissa ei edusta, vaan esittää päämies itse. Hän voi halutessaan
valita itselleen tukihenkilön avukseen valmistelemaan tapaamista. Mukaan ei tule ennakoidusti lääketieteellistä, opetuksellista tai sosiaalista näkökulmaa, vaan päämies pohtii, ketkä ovat ne hänelle tärkeät henkilöt, joiden
kanssa hän haluaa elämänsä nykytilaa ja tulevaisuutta pohtia. Tilaisuuden on tarkoitus olla ilmapiiriltään rento
ja perinteisistä toimintavoista poikkeava. Tapaamisen valmistelu vaatii melko paljon ennakkovalmisteluja ja itse
tapaamisen kesto voi olla muutamia tunteja, sisältäen tiivistä työskentelyä mutta myös rentoa yhdessä oloa esim.
ruokailun äärellä, ehkä päämiehen toivoman mielimusiikin rytmittämänä. Tapaamisen jälkeiset jatkotoimet
laaditun toimintasuunnitelman toteuttamiseksi edellyttävät myös resurssien varaamista: aikaa, sitoutumista ja
vaivannäköä. Idea on saatu Iso-Britanniassa ja Keski-Euroopassa kehitellyistä yksilöllisen elämänsuunnittelun
toimintatavoista, joiden pohjalta syntyi Oma suunta -työskentelytapaa lähdettiin soveltamaan.
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Ensimmäinen, valmisteleva tapaaminen
Tapaamme asumisyksikön alakerran harrastus- ja kokoustilassa. Paikalla on Alexin lisäksi kaksi ohjaajaa yksiköstä. Alex saa tuekseen kirjallista materiaalia Oma suunta valmennuksen eri vaiheista. Näin hänen on selkeämpää
seurata etenemistä. Alex varmistaa, ”Saanks mä nää omaks?”
Alex miettii, kenet haluaisi tukihenkilökseen. Tukihenkilön tehtävä on tukea päämiestä kaikissa vaiheissa ja
ennen kaikkea huolehtia prosessin liikkeellä olemisesta ja suunniteltujen asioiden toimeenpanosta päämiehen
toiveiden ja toimintasuunnitelmassa sovitun mukaisesti. Alex päätyy valitsemaan yhden tukihenkilön sijaan
kaksi: yksikkönsä ohjaajat Sannan ja Katrin. Ryhmäkodin henkilöstö työskentelee kahdessa yksikössä; sen
sekä vuorotyön haasteiden vuoksi on helpompaa, kun on kaksi tukihenkilöä tukemassa asioiden etenemistä.
Seuraavassa vaiheessa Alex alkoi miettiä, missä tapaaminen olisi mahdollista toteuttaa. Asumisyksikön yhteisen
harrastus- ja kokoustilan Alex kokee hyväksi, koska se on tilava, helposti saavutettavissa ja tilassa on pieni keittiö
helpottamaan tarjoilujen järjestämistä.
Tukihenkilöt saivat ohjeita Alexin tukemiseen sekä kutsujen valmisteluun ”Vastausta pyydetään” -terveisineen.
Suuri esivalmisteltava työ on posterien otsikointi ja niin haluttaessa niiden kuvittaminen. Posterit ovat suuria värillisiä kartonkeja, jotka Alex kiinnittää seinälle tapaamista varten kokoustilaa valmistellessaan. Kun kysyin Alexilta,
minkä värisiä postereita hän haluaa, vastaus tuli empimättä: ”Sinisiä. Ja oransseja.”
P O S T E R E I D E N
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OT S I KOT

Ketkä ovat paikalla
Tapaamisen säännöt
Hyviä asioita minusta
Mikä toimii – mikä ei toimi
Mikä on minulle tärkeää NYKYISIN?
Mikä on minulle tärkeää TULEVAISUUDESSA?
Mikä on tärkeää minun kannaltani – millaista tukea tarvitsen?
Avoimet kysymykset
Toimintasuunnitelma

Oma suunta -suunnitteluilta
Tapaaminen toteutui lokakuisena iltana. Paikalle oli ilmoittautunut Alexin ja hänen tukihenkilö-ohjaajiensa lisäksi
kolme henkilöä, joista osalle oli tullut viime hetkellä este osallistumiseen. Tilalle onneksi saapui onnekkaasti kaksi
Alexin vuosien takaa tuntevaa henkilöä - kokous voitiin pitää.
Toisen tukihenkilö-ohjaajista Alex opasti ruuanhakureissulle. Alexin valmistamassa hienossa kutsussa oli pyyntö,
että jokainen osallistuja ilmoittaisi osallistumisen vahvistaessaan omavalintaisen, mieleisensä hampurilaisaterian juomineen. Sanna saapuikin pian suurine kasseineen ja Alex pääsi jakamaan osallistujille ateriat. Kun
ne oli nautittu mukavan jutustelun ohessa, Alex kutsui kaikki istumaan mukavammin sohvaryhmään. Oli aika
aloittaa. Alex esitteli Yksilöllisesti yhdessä -valmennuksessa toteutetun kuvakirjansa avulla itseään kiinnostavia
asioita: ”Tässä olen Jorvin sairaalaan Nalle -käytävällä. Sain kameran käyttöön. Otin paljon kuvia.” sekä
”Ajettiin ratikalla ja metrolla. Käytiin Vuosaaressa. Oli kivaa”.
Arja toimi kirjurina. Alexin johdolla alettiin täyttää postereita yksi kerrallaan. Alex kertoi myös taidoista, mitä hän
osaa ja asioista, mihin tarvitsee tukea. Alex sai tukiryhmäläisiltään tukea asioiden avaamiseen.
Illan edetessä alkoi toimintasuunnitelma -posteri täyttyä hoidettavista tavoitteista, mutta myös toiveista ja
unelmista: Alex kertoi haluavansa päästä käymään Jorvin sairaalassa. Toiveestaan Alex kertoo: ”Haluan kuvan,
olen trukin kyydissä. Tehdään siitä taulu.”
Keskusteluissa Alexin ja tukiryhmän välillä nousi esiin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä asioita, vahvistumista ja
rohkaisua tarvitsevia asioita sekä asumisen kohentamiseen liittyviä tavoitteita. Nämä kaikki kirjattiin toimintasuunnitelmaan, nimettiin asioille vastuuhenkilöt ja aikataulutettiin jatkot. Sovittiin tavattavaksi kahden
kuukauden kuluttua, ennen joulua. Tuolloin katsastettaisiin, miten asiat ovat edenneet ja toteutuneet.
Illasta otettiin runsaasti kuvia. Kuvista tehtiin Alexille oma vihkonen, johon tallentuivat illan tapahtumat ja posterien sisältö muistioksi, mutta myös perustaksi seurantatapaamisella käsiteltäville asioille.
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Alex valmistelee Millaista
tukea tarvitsen -posteriaan syksyllä 2014.

Alexin kutsuma
tukiryhmä koolla.

Palautetapaamisella
joulukuussa 2014
palautekuva lokakuussa
ilmaistun unelman
toteutumisesta.
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Oma suunta -seurantatapaaminen
Joulukuussa tavattiin sovitun mukaisesti. Alex kertoi kasvot loistaen torttukahvien äärellä: ”Käytiin Jorvin sairaalassa. Olin trukin kyydissä.” Alexilta kysyttiin, otettiinko yhtään kuvia? Suu messingillä hän totesi: ”Otettiin”.
Tukiryhmästä oli päässyt vain kaksi paikalle. Osa oli välittänyt terveisensä etukäteen. Palaute oli, että asiat ovat
aikaa vieviä ja sairastumiset olivat osaltaan hankaloittaneet etenemistä. Mutta kuitenkin: kaikissa asioissa oli
edistytty. Alexin terveydentilan kokonaisvaltainen arviointi oli meneillään, huoneen järjestely ja uudistaminen oli
aloitettu. Ohjaukseen on tullut tavoitteellisuutta ja Alex osallistuu selkeästi enemmän omien asioidensa hoitamiseen. Alexille oli selkeää, mikä oli tärkeintä: ”Jorvissa käynti ja valokuvan saaminen omasta tähtihetkestä”.
Palautteenaan osallistujat kertoivat toimintatavan yksilölliseksi, ”päämies edellä” toteutuvaksi toiminnaksi. Malli
antaa tilaa päämiehelle roolissaan. Tapaaminen koettiin kuuntelevaksi, keskustelevaksi, kiireettömäksi ja mikä
tärkeintä, päämies sai rauhassa pohtia sanottavansa omassa rytmissään.
Toimintamalli on aikaa vievää, joka toisaalta koettiin hyväksi mahdollistaessaan päämiehen osallistamisen ja
osallistumisen oman elämänsä keskiössä toimimiseen ja toisaalta arkea hankaloittavaksi, sillä tässä tapauksessa
henkilöstön edustajien toimiessa tukihenkilöinä, riittävä aika oli räätälöitävä ja sovittava erikseen.

Lähteet
www.personcentredplanning.eu – Learning matter of the EU-Project „New Paths to Inclusion“, 2010/2011
www.helensandersonassociates.co.uk – Helen Sanderson Associates
www.learningcommunity.us – The Learning Community for Essential Lifestyle Planning
www.inklusion-als-menschenrecht.de
Diat: Karin Mair, Anni Frank ja Bernhard Rieger 2013
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Tietotekniikka ja
tietoyhteiskuntataidot
kuuluvat kaikille
Nyky-yhteiskunnan yhteisöt kokoontuvat
digitaalisesti, yhdenvertaisuudesta ja
osallisuudesta ei voida tänä päivänä puhua
ottamatta huomioon tieto- ja viestintätekniikkaa
ja tekniikan hyödyntämiseen liittyviä
tietoyhteiskuntataitoja. Kappaleessa esittelemme
käynnistämämme tietokoneiden
lahjoitustoiminnan ja ICT-valmennuksen
vertaiskoulutuksen mallit.

| KIPINÖITÄ / LOPPURAPORTTI

| KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ

|

R AY

|

41

•

TEKSTI: MER VI VÄISÄNEN (TIETOKONEITA TAR VITSIJOILLE),

T U U L A P U R A N E N ( T U L E V A T V E R T A I S K O U L U T T A J A T I C T- V A L M E N N U K S E S S A E S P O O S S A ) , M E R V I V Ä I S Ä N E N , S I R K K A R U I K K A L A ,
SATU VIITANEN JA MIMOSA LINDSTRÖM (ELÄVINÄ KIRJOINA ESPOOSSA – KOKEMUSASIANTUNTIJAT KOHTAAMISVALMENTAJINA)

•

K U VAT: M E R V I VÄ I S Ä N E N ( T I E T O K O N E I TA TA R V I T S I J O I L L E ) ,

A R J A H A A P I O J A T I I U A K A I T A L O ( T U L E V A T V E R T A I S K O U L U T T A J A T I C T- V A L M E N N U K S E S S A E S P O O S S A ) ,
SIRKKA RUIKKALA JA MIMOSA LINDSTRÖM (ELÄVINÄ KIRJOINA ESPOOSSA – KOKEMUSASIANTUNTIJAT KOHTAAMISVALMENTAJINA)

T I E T O K O N E I TA TA R V I T S I J O I L L E
”Saanko minä viedä tämän kotiin?” silmin nähden innostunut Jonna Haataja ihmettelee uutta tietokonettaan.
Hän pääsi tietokoneiden luovutustilaisuudessa marraskuussa 2014 heti kokeilemaan piirustusohjelmaa äitinsä
Heli Haatajan ja Ammattiopisto Luovin opiskelijan Tiia Syväsen kanssa. Miikka Ulvinen puolestaan haluaa katsoa
YouTubesta musiikki- ja autovideoita, minkä ikioma tietokone nyt mahdollistaa. Yhdenvertaisuudesta ja
osallisuudesta ei voida tänä päivänä puhua ottamatta huomioon tieto- ja viestintätekniikkaa ja tekniikan
hyödyntämiseen liittyviä tietoyhteiskuntataitoja. Monet palvelut, oppimista tukevat sovellukset ja sosiaalinen
media ovat niiden ulottuvilla, joilla on tarvittavat laitteet ja osaamista niiden hyödyntämiseen. Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta hankkia tietokoneita ja ohjelmistoja käyttöönsä. Kipinöitä! -hankkeessa päätimme
tarttua tieto- ja viestintäosallisuuden edistämiseen kahdella tavalla: innostamalla ja tukemalla muita toimijoita
kehittämään esteetöntä koulutusta tietotekniikan hyödyntämiseen ja etsimällä projektin toiminta-alueilta yhteistyökumppaneita kehittämään käytäntöjä ammattikäytöstä poistettujen tietokoneiden lahjoittamiseksi kehitysvammaisille ihmisille. Tarkoituksemme oli toimia siltojen rakentajana, innostajana ja toiminnan alulle saattajana.
Oulussa etsimme sopivia yhteistyökumppaneita tietokoneiden lahjoitustoimintaan syksystä 2013 lähtien. Mukaan
innostuivat Oulun Tietotekniikka, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry ja Ammattiopisto Luovi. Ajatuksenamme oli
pilotoida ja kehittää käytäntöä, jossa Oulun Tietotekniikka lahjoittaa ammattikäytöstä poistettuja tietokoneita
kehitysvammaisille ihmisille, Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry toimii lahjoitettujen laitteiden välittäjänä, ja
laitteiden käyttöönoton tuki tarvittavine asennustöineen järjestetään Ammattiopisto Luovin opiskelijoiden ja
opettajien toimesta. Kipinöitä! -hankkeen roolina oli saattaa toimintaa alulle ja koordinoida yhteistyötä vuosien
2013 ja 2014 aikana. Tavoitteenamme oli vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien ihmisten osallistumisen
mahdollisuuksia kehittyvässä tietoyhteiskunnassa. Tietokoneiden lahjoitustoiminnan ajateltiin edistävän tietoja viestintäteknologian käyttöä arjessa, harrastustoiminnassa, sosiaalisissa suhteissa sekä kommunikoinnin ja
oppimisen tukena. Lisäksi toiminnan nähtiin tukevan Ammattiopisto Luovin koulutuksellisia tavoitteita ja
työelämälähtöistä oppimista.
Järjestimme ensimmäinen pilottihaun keväällä 2014. Kutsuimme laitteita tarvitsevia kehitysvammaisia ihmisiä tai
asumisyksiköitä, jotka halusivat tietokoneen asukkaiden yhteiskäyttöön, lähettämään Oulun Kehitysvammaisten
tukiyhdistykselle vapaamuotoisia hakemuksia. Tiedotimme hakumahdollisuudesta Oulun Kehitysvammaisten
Tuki ry:n jäseniä, alueen asumisyksiköitä ja toimintakeskuksia sekä kouluja ja oppilaitoksia. Pyysimme hakijoita
kertomaan: 1. Perusteet, miksi tarvitset tietokonetta ja mihin aiot käyttää sitä? 2. Millaisia taitoja ja valmiuksia
sinulla on tietokoneen käyttöön? 3. Millaista opastusta tarvitset tietokoneen käytössä? Oulun kehitysvammaisten tuki ry sai määräaikaan mennessä yhteensä 11 hakemusta, joita kaikkia yhdistyksen hallitus päätti puoltaa.
Oulun Tietotekniikka pystyi vastaamaan kysyntään ja sai kerättyä lahjoitukseen tarvittavan määrän n. 2-3 vuotta
ammattikäytössä palvelleita hyväkuntoisia tietokoneita. Tietokoneet haettiin Oulun Tietotekniikan aulapalveluista Ammattiopisto Luoville, missä opiskelijat opettajiensa ohjauksessa tekivät niiden käyttöönottoon
tarvittavia tarkistus- ja asennustöitä. Lahjoitettavaan laitepakettiin sisältyi pöytämallinen tietokone, näyttö,
näppäimistö, hiiri, käyttöjärjestelmä ja ilmainen toimisto-ohjelmisto toimintakuntoon asennettuna. Ohjelmistoasennuksissa pyrittiin huomioimaan tulevien käyttäjien tarpeita. Mahdolliset maksulliset lisälaitteet ja ohjelmat
oli jokaisen hakijan hankittava itse, mutta niidenkin asennuksiin oli mahdollista saada luovilaisten apua. Osa
laitteista luovutettiin uusille omistajilleen yhteisessä luovutustilaisuudessa Ammattiopisto Luovin tiloissa, jolloin
hakijoilla oli mahdollisuus saada myös opastusta uuden tietokoneensa käyttöön.
Toteutimme toisen hakukierroksen syksyllä 2014 suurin piirtein samalla sapluunalla. Toki jalostimme
toimintaa saadun palautteen ja kokemusten perusteella. Esimerkiksi nettiyhteyden hankkimiseen liittyvistä
haasteista tiedotettiin asumisyksiköitä, ja toisella hakukierroksella kiinnitettiin ensimmäistä enemmän huomioita
laitteiden käytön opastamiseen ja lisäkoulutusmahdollisuuksien vinkkaamiseen. Ammattiopisto Luovin opiskelijat tekivät ison työn päivittäessään Kehitysvammaisten Tukiliiton Selko-e -projektissa tehdyn Tietokone iloksi ja
avuksi -oppaan lahjoituksen saaneiden käyttöön. Syksyn 2014 hakukierroksella tietokoneita lahjoitettiin yhteensä
10 kappaletta. Juuri kun nämä laitteet oli luovutettu uusille omistajilleen, Oulun Tietotekniikka ilmoitti saaneensa
asiakkaaltaan kiertoon suuren määrän tietokoneita, joista liikenisi laitteita myös lahjoituskäyttöön. Näitä tietoko| KIPINÖITÄ / LOPPURAPORTTI
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neita lahjoitettiin asumisyksiköille ja Tahkokankaan palvelukeskukselle sekä yksittäisille kehitysvammaisille ihmisille. Kaiken kaikkiaan pilotoinnin aikana on lahjoitettu 45 tietokonetta Oulun seudulla asuvien kehitysvammaisten
ihmisten käyttöön. Tämä on valtava määrä, josta voimme olla ylpeitä!
Tietokoneiden lahjoitustoiminta on molempien hakukierrosten jälkeen tehdyn palautekyselyn perusteella vastannut tavoitteisiinsa. Tietokoneita on käytetty esimerkiksi sähköpostiin, Skype -puheluihin, tiedonhakuun, pankkiasioiden hoitamiseen, kirjoittamisen opettelemiseen, pelaamiseen, musiikin kuuntelemiseen ja videoiden katselemiseen, kaikkiin niihin asioihin, joihin me muutkin tietokonetta käytämme. Erityisen ilahduttavia ovat vastaajien
ajatukset tietokoneen tuomista muutoksista elämäänsä. Tietokone on tuonut osalliseksi yhteiskuntaan, auttaa
pysymään ajan tasalla, hoitamaan asioita yhdenvertaisesti ja oppimaan uutta. Juuri näitä asioita tavoittelimme.

”Jonna on oppinut tosi hyvin aukaisemaan koneen, menee itse nettiin ja tykkää katsella
youtubesta paljon videoita ja osaa mennä myös papunettiin pelaamaan. Itsenäisyyttä on tullut
paljon tietokoneen kanssa toimimiseen ja myös kirjoitusta on harjoiteltu. On ollut ilo nähdä
tässä ajassa, kuinka nopeaa Jonna on oppinut itsenäisesti konetta käyttämään.”
Heli Haataja, Jonnan äiti.

Mitä muutosta tietokone on tuonut elämääsi?
”Helpottanut elämääni ja tuonut osalliseksi yhteiskuntaan.”
”Iloa ja hauskuutta”
”Tasavertainen, että on oma tietokone”
”Tyttäremme on oppinut lyhyen ajan sisällä kirjaimia näppäimistöltä ja osaa jo kirjoittaa
tietokoneella (osin ohjattuna) useita sanoja. Innokkuus oppia kirjoittamaan on lisääntynyt
huomattavasti tietokoneen saamisen jälkeen.”

Ammattiopisto Luovin osalta opiskelijoiden osallistumiseen ja oppimiseen liittyvät tavoitteet saavutettiin kirkkaasta. Opiskelijat ovat saaneet toiminnan myötä arvokasta työelämälähtöistä kokemusta. Opiskelijat ovat olleet
toiminnasta innoissaan sekä oppineet vastuullisuutta, ohjeiden tekemistä ja projektityöskentelytaitoja. Yhteistyöpalavereissa syntyi jo paljon ideoita opiskelijoiden osuuden kehittämiseen, näitä ovat esimerkiksi Help Desk
-päivystyspalvelut lahjoituslaitteiden saajille ja vielä pidemmälle viety räätälöinti ohjelmien asennuksissa.
Toiminta on ollut antoisaa ja innostavaa kaikille toteuttamiseen osallistuneille yhteistyökumppaneille. Mukaan
lähteminen ja kumppaneiden kanssa toimiminen koettiin helpoksi. Meitä toteuttajia yhdisti yhteinen innostus, jota tukivat yhdessä sovitut pelisäännöt ja selkeät vastuut. Onnistumisen kannalta oli myös tärkeää, että
kokoonnuimme tasaisin väliajoin ja tiedotus kumppaneiden välillä pelasi hyvin. Hyvin hoidettu koordinaatio sai
hankkeen kumppaneilta kiitosta. Saimme toiminnalla konkreettisia tuloksia ja se vastasi tarpeeseen. Tämä, ja
lahjoituksen saaneiden aidosta ilosta toteuttajille välittyvä hyvä mieli, motivoi kaikkia kumppaneita jatkamaan ja
kehittämään toimintaa. Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry otti hoitaakseen Kipinöitä! -hankkeella olleet vastuut
ja jatkoi toiminnan koordinoimista vuoden 2015 alusta lähtien. Jatkossa järjestetään vuosittain kaksi hakukierrosta niin kauan kuin toiminta nähdään tarpeelliseksi ja kaikkien kumppaneiden puolesta mahdolliseksi. Kipinöitä!
-hanke iloitsee tästä toiminnan jatkumisesta paikallisten toimijoiden voimin hankkeen päättyessä!

”Hienoa kun mahdollistetaan tämmöinen ja laitetaan kiertämään vanhat tietokoneet, saadaan
niistä hyöty uusille käyttäjille. Suuret kiitokset teille! :)”
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Jonna Haataja on
innoissaan uudesta
tietokoneestaan. Sillä voi
harjoitella esimerkiksi
piirtämistä ja
kirjoittamista.
Musiikki- ja autovideot ovat Miikka
Ulvisen mieleen. Oma
tietokone mahdollistaa
monenlaisen tekemisen
ja kokemisen.
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T U L E V A T V E R T A I S K O U L U T T A J A T I C T- V A L M E N N U K S E S S A
ESPOOSSA
Henrik Särkkä, Heini Mynttinen ja Kimmo Tuomainen käynnistävät Marko Forstenin jakamat iPadit eli täppärit ja
avaavat internet-yhteyden. Täppäreiden käyttöä opeteltiin viikko sitten ensimmäisen kerran, eikä kukaan enää
arastele kosketusnäyttöä. Henrik, Heini ja Kimmo kuuluvat ict-valmennuksen seitsenhenkiseen ydinryhmään.
Ict-valmennus on yksi Kipinöitä!-projektin piloteista. Ydinryhmä kehittää ict-taitojaan voidakseen myöhemmin
toimia muiden kehitysvammaisten ihmisten vertaiskouluttajina ja vaikkapa ict-tukihenkilöinä omissa asuinyksiköissään. Ryhmää koottaessa tavoitteena oli saada mukaan erilaisia miehiä ja naisia eri puolilta Espoota niin
kaupungin omistamista kuin yksityisistä asuinyksiköistä. Ryhmän jäsenet ovat muun muassa Matinniitystä,
Leppävaarasta, Kauklahdesta, Soukasta, Saunalahdesta ja Lakistosta.
Pilotin yhteistyökumppani on Espoon kaupunginkirjaston Kirjasto Omena, jonka tiloissa ict-valmennus tapahtuu.
Valmentajina toimivat erityiskirjastonhoitaja, asiakasopastusvastaava Marko Forsten ja esteettömyysasiantuntija
Jaakko Tiinanen, joka vetää myös Kirjasto kuuluu kaikille -saavutettavuushanketta.
Vastavuoroisuus on olennainen piirre pilotissa: kaikki osapuolet ovat sekä antajia että saajia. Samalla, kun
ydinryhmä on opiskellut tietotekniikkataitoja Markon ja Jaakon opastuksella, saavutettavuushanke ja kirjasto ovat
saaneet kehitysvammaisten ihmisten kokemusasiantuntemusta palvelujensa toimivuudesta ja kehittämistarpeista.
Lisäksi Henrik Särkkä osallistui kehitysvammaisten ihmisten edustajana alusta asti myös pilotin suunnitteluun, ja
ennen kuin pilotti alkoi, Miia Pallonen tiedotti siitä Jaakko Tiinasen kanssa.
Ict-valmennuksessa ydinryhmän jäsenet ovat muun muassa käyneet läpi Office-ohjelmaa ja kuvankäsittelyä
Picasalla sekä sähköpostin käyttöä. Eri ohjelmiin ja virtuaalisiin palveluihin tutustumalla he saavat valmennusta
tietotekniikan perustaidoissa. ”Mistä löytyvät kirjaston aukioloajat?” Marko kysyy. ”HelMetistä!” tulevat
vertaiskouluttajat vastaavat yhteen ääneen.
Tässä vaiheessa kysymys on myös vertaisoppimisesta, ja ryhmän jäsenet miettivät hetken yhdessä, kuinka
HelMetiin eli pääkaupunkiseudun kirjastojen yhteiseen verkkoon pääsee. Heini googlaa, Kimmo hakee palvelun
suoraan www-osoitteella. Miialle HelMet on tuttuakin tutumpi, sillä hän työskenteli valmennuksen aikaan
Kirjasto Omenassa.
”Etsikää se kirjasto, josta pidätte eniten, ja katsokaa, moneenko se on tänään auki”, Marko jatkaa harjoitusta. Seuraavaksi ryhmä siirtyy etsimään HelMetistä kirjoja ja muuta aineistoa. Kimmo löytää Batman-elokuvan,
varaa sen ja lähtee Jaakon kanssa etsimään sitä hyllystä. Kun elokuva löytyy, hän opettelee sen lainaamista itsepalvelussa. Tunnin lopulla ryhmä siirtyy GarageBand -sovellukseen. Kimmo ryhtyy kokoamaan bändiä, ja Heinin
näytöllä on iso rumpusetti, mutta Miia lukee täppäriltä iltapäivälehtiä.
Ict-valmennuksen laaja tavoite on kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden edistäminen ja tietoteknisen syrjäytymisen ehkäiseminen. Tietotekniikkaosaaminen lisää kehitysvammaisten ihmisten tasavertaisuutta. ”He ovat
kyselleet useiden vuosien ajan, missä he voisivat oppia ict-taitoja. Kaikki muut tuntuivat menevän verkkoon, ja
hekin halusivat. Sosiaalisessa mediassa on paljon vuorovaikutusta, ja suuri osa asioinnistakin tapahtuu verkossa”,
Kipinöitä!-hankkeen suunnittelija Sirkka Ruikkala kertoo pilotin taustoista.
Ict-valmennuksen ydinryhmällä oli jo melko paljon tietoteknistä osaamista ennen valmennuksen aloittamista.
Henrik Särkkä ja Miia Pallonen käyttivät tietotekniikkaa työssään. Henri avusti toimistosihteeriä Aalto-yliopistossa, ja hän totesi, ettei työstä tulisi mitään ilman tietokonetta. Miia oli tuetussa työssä Kirjasto Omenassa.
”Aika usein katson töissä asiakkaan kanssa varauksia yhdessä, jos he eivät yksin löydä niitä. Olen neuvonut myös
tulostamisessa ja asiakastunnusten käyttämisessä”, Miia kuvailee työtään ict-valmennuksen aikana tehdyssä
haastattelussa. Kimmo Tuomainen oli käyttänyt ennen valmennusta tietokonetta muun muassa Facebookiin,
ja Heini Mynttinen moottori- ja muun urheilun katsomiseen ja tiedonhakuun.
Koko ryhmän ict-valmennukseen osallistumisen yhteiseksi motiiviksi ilmenee halu oppia uusia asioita tietotekniikasta. ”Tykkään oppia uusia asioita, ict-valmennuksen vetäjät ovat hyviä, Kirjasto Omena on lähellä kotiani
ja tänne on helppo tulla”, Heini luettelee ict-valmennukseen osallistumisen syitä.
Ryhmälle on myös tärkeää, että he perehtyvät tietotekniikkaan yhdessä. Tulevat vertaiskouluttajat ovat
opastaneet ja neuvoneet toisiaan. Kimmo kertoo oppineensa Miialta tekstinkäsittelyä. ”Ilman kavereita ei opi
mitään”, hän tiivistää. ”Kyllähän vieruskaveria aina autetaan”, Miia kommentoi.
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Pöydän äärellä istumassa kurssilaiset Miia
Pallonen, Henrik Särkkä ja Heini Mynttinen.
Opastamassa Jaakko Tiinanen ja
Marko Forstén
Marko Forstén perehdyttää Kimmo
Tuomaista tiedon hakemisessa.
Taustalla Miia Pallonen odottaa vuoroaan.
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Organisaationa olemme saaneet tämän käyttäjäryhmän tarpeista hyvää tietoa. Se on otettu
huomioon palvelutorin suunnittelussa, ja uskon, että HelMet-hakupalvelun käyttäjinä voimme
heidän ansiostaan kehittää hahmotettavuuden aputapoja.
Jaakko Tiinanen.

Opetustilaisuus on vetäjillekin oppimistilaisuus.
Marko Forsten.

Mihin teidän mielestänne tarvitaan atk-taitoja?
Heini Mynttinen: Siihen, että voi auttaa sellaista, joka ei osaa käyttää tietokonetta.
Henrik Särkkä: Minulle tietokoneen käyttö on työnteon edellytys.
Miia Pallonen: Käytän töissä tietokonetta.
Kimmo Tuomainen: Siihen, että oppii auttamaan ja neuvomaan muita.
Koulussa neuvoin yhtä kaveria tietokoneen käytössä. Neuvoin, miten tietokone avataan ja miten
kirjaudutaan. Loppuvaiheessa hän osasi itse.
Kimmo Tuomainen

Haluan oppia uusia asioita. En tiennyt etukäteen iPadista mitään, ihan kiva kokemus se oli.
Miia Pallonen.

”Kaupunginkirjaston näkökulmasta yhteistyössä on toteutunut alusta asti vahvasti kehitysvammaisten asiakkaiden osallisuus ja toimijuus. Aloite yhteisiin toimintamuotoihin on tullut
kehitysvammaisilta kuntalaisilta itseltään, ja kehitysvammaiset henkilöt itse Kipinöitä!-hankkeen
työntekijöiden tukemina ja fasilitoimina ovat olleet myös mukana suunnittelemassa toimintaa
ensimmäisestä palaverista lähtien... Sekä kehitysvammaisten ihmisten oman osaamisen
hyödyntäminen tietoyhteiskuntataitojen valmentamisessa että kehitysvammaisten kuntalaisten
oman asiantuntijuuden käyttäminen resurssina henkilöstöä erityistarpeisia asiakkaita kohtaamaan
valmennettaessa ovat sellaisenaan jatkohyödyntämiskelpoisia lähestymistapoja... Ilman
Kipinöitä!-hankkeen toimimista siltana kehitysvammaisten kuntalaisten kokemuksellisen
todellisuuden ja kaupungin palveluita tuottavien ammattilaisten välillä mainittu kehittäminen ei
olisi ollut mahdollista. Tarve tällaiselle toiminnalle välittäjänä julkisten palveluiden tuottajien ja
kehitysvammaisten käyttäjien välillä on ilmeinen.”
Jaakko Tiinanen, Espoon kaupunginkirjasto

K I P I N Ö I TÄ! -TA R I N A

E L ÄV I N Ä K I R J O I N A E S P O O S S A –
K O K E M U S A S I A N T U N T I J AT K O H TA A M I S VA L M E N TA J I N A
”On tärkeää luoda vapautunut ilmapiiri ja huomata ihmiset yksilöinä. Kun jokainen tuntee tulevansa nähdyksi
ja kuulluksi, he tulevat ulos kuorestaan ja jännitys karisee.” tuumailee Kipinöitä! -hankkeen suunnittelija Sirkka
Ruikkala Espoon Elävä kirjasto -toteutusten ensimmäisen pilottipäivän jälkeen. Tämä on tärkeä huomio, kun
ajatellaan kokeilun tavoitetta kehittää kirjastotyöntekijöiden valmiuksia palvella kehitysvammaisia kuntalaisia.
Kun jokainen asiakas kohdataan yksilönä, aidosti pysähtyen ja kuunnellen, ennakkoluulot karisevat ja asiakaspalvelutilanteesta tulee molemmille osapuolille myönteinen kokemus. Olemme kaikki erilaisia, mutta kaikkia
samanarvoisia.
Aloite sovellettuihin Elävä kirjasto -toteutuksiin tuli Kipinöitä! -hankkeelle Espoon kaupunginkirjastolta, jonka
tavoitteena on edistää kirjastopalvelujen saavutettavuutta. Espoossa oli alkamassa kirjallisuutta saavutettavassa
muodossa tuottavan ja välittävän Celia kirjaston ja kaupunginkirjaston tiiviimpi yhteistyö, joten kehitysvammaisten kuntalaisten osuuden kävijöistä odotettiin kasvavan. Lisäksi monien kehitysvammaisille ihmisille keskeisten
asioiden koettiin olevan merkittäviä myös monille muille asiakasryhmille. Ajatuksena oli että, kehitysvammaiset
espoolaiset kokemusasiantuntijat jalkautuvat aluekirjastoihin jakamaan kokemustietoaan kirjastonkäytöstä ja
sparraamaan henkilöstöä. Kirjastovirkailijat saavat vuorollaan varata yhden kokemusasiantuntijan keskinäiseen
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parinkymmenen minuutin keskusteluun, jossa voi kysyä juuri ne kysymykset, jotka oman työn näkökulmasta
puhututtavat. Kustakin elävästä kirjasta on paikan päällä sisällönkuvauskortti, joten lainaajat voivat valita esimerkiksi juuri jostakin tietystä aineistomuodosta kiinnostuneen henkilön keskustelukumppanikseen. Tavoitteena oli
ennakkoluulojen hälventäminen sekä erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen; molemminpuolinen oppiminen. Espoon kaupunginkirjasto liitti kokeilun osaksi omaa Kirjasto kuuluu kaikille -saavutettavuushankettaan.
Mukaan toteutukseen lähtivät Kipinöitä! -hankkeen ja Espoon kaupunginkirjaston lisäksi Etevan kuntayhtymän
Espoon ja Vihdin toimintakeskukset sekä Humakissa yhteisöpedagogeiksi opiskelevat Satu Viitanen ja Mimosa
Lindström. Satu ja Mimosa toimivat kokeilussa ”kirjastonhoitajina” ja dokumentoijina. Kipinöitä!-hankkeen
suunnittelija Sirkka Ruikkalalla oli kokeilussa yhteyksien solmijan ja koordinaattorin rooli. Lisäksi hän suunnitteli ja
toteutti elävien kirjojen valmennuksen, osallistui ensimmäiseen kokeilupäivään ja järjesti kokeiluun osallistuneille palautekeskustelun osana kokeilun arviointiprosessia. Tulevia eläviä kirjoja ja heidän tukenaan olevia
ohjaajia valmennettiin tehtäväänsä Etevan Espoon toimintakeskuksessa toukokuun puolessa välissä 2014. Idean
esittelyn ja tarkentavien kysymysten jälkeen kokeiluun osallistuvista elävistä kirjoista laadittiin lainauskortit, joissa
oli lyhyt kuvaus asiakkaan erityispiirteistä, mielenkiinnon kohteista ja toiveista kirjastojen palveluista. Varsinainen
Elävä kirjasto toteutettiin toukokuussa kolmena päivänä kolmessa eri kirjastossa Espoossa. Osallistuvat kirjastot
olivat Sellon, Iso Omenan ja Entressen kirjastot. Kunakin päivänä paikalla oltiin kolme tuntia. Lainattavina kirjoina
mukana olivat eri päivinä hiukan eri kokoonpanoilla:
Emil - Hauska ja kiltti				
Riku - Pate Mustajärvi -fani			
Elisa - Taitoluistelija ja olympiamitalisti		
Matti - Paspartun				
Anne - Lapsirakas leipurimestari

Ville - Jalkapalloilija
Tarja - Runoilija
Tero - Tuleva räppäri
Niko - Criss-Angel

Ensimmäistä kokeilupäivää 19.5.2014 Sellon kirjastossa voisi luonnehtia sanalla ”hässäkkä”. Lainauspaikkana
oli kirjaston aula, joka todettiin päivän päätteeksi liian meluisaksi ja levottomaksi etenkin, kun mukana oli eräs
erittäin ääniyliherkkä lainattava. Päivän käytännön järjestelyiden osalta tuli hieman kiirettä, jolloin totutukseen
valmistautumiseen ja idean sisäistämiseen jäi liian vähän aikaa. Kokemus oli uusi kaikille, joten siitä myös opittiin
paljon. Aluksi kirjastovirkailijat arastelivat tulla kohtaamaan kehitysvammaisia ihmisiä. Yksi rohkaistuneista
lainaajista kertoikin, että hän on koko päivän vältellyt tuloaan, koska pelkää tekevänsä tyhmiä kysymyksiä ja
loukkaavansa, eikä ehkä osaa kohdata erilaista ihmistä oikealla tavalla. Jännitystä oli selvästi ilmassa sekä
lainattavien että lainaajien keskuudessa. Positiivisuutta pidettiin kuitenkin yllä, vaikka lainoja tuli päivän aikana
ainoastaan kahdeksan. Jännityskin pikkuhiljaa karisi, ja kokemus oli sekä lainattaville eläville kirjoille että
lainaajina toimineille kirjastovirkailijoille positiivinen. Seuraavissa pilotointikohteissa osattiinkin jo säätää
olosuhteita lainaustoiminnalle ja kohtaamisille otollisemmiksi.
Seuraavana päivänä 20.5.2014 elävät kirjat tukijoukkoineen suuntasivat Iso Omenan kirjastoon. Helteinen
tiistai vietettiin aivan toisenlaisessa ympäristössä kuin edellinen päivä Sellossa. Lainauspaikkana toimi Iso
Omenan kirjaston viihtyisä kattoterassi. Edellispäivän nihkeän lainauksen aiheuttamasta latteasta tunnelmasta
noustiin nopeasti, sillä lainoja kertyi miltei edellispäivän koko saldon verran ensimmäisen tunnin aikana. Liekö
syynä parempi tiedotus vai aurinkoisen kattoterassin houkutus. Päivä meni todella sukkelaan ja ”kirjastonhoitajat” saivat olla työn touhussa tasaisesti koko päivän selittämässä jutun juonta kirjastohenkilökunnalle,
avustamassa lainattavia ja täyttämässä vesikannuja. Päivän lainaussaldo oli lopulta 21 eli huomattavasti parempi
kuin edellispäivänä. Elävät kirjat olivat päivän päätteeksi väsymyksestä huolimatta todella innoissaan.
Pilotin kolmas ja viimeinen kirjastopäivä 21.5.2015 valkeni harmaana ja sateisena, mutta se ei haitannut, koska
tällä kertaa oltiin sisällä Entressen kirjastossa Espoon keskuksessa. Päivä lähti rymisten käyntiin ja ykskaks ”kirjastonhoitajat” ja ohjaajat istuivat huoneessa keskenänsä: kaikki aineisto oli lainassa! Ahkerasta lainausalusta
huolimatta viimeisenkin päivän lainaussaldoksi tuli lopulta sama kuin edellisenä päivänä eli 21 lainaa.

Mikä oli parasta ja jäi mieleen piloteista?
”Kiva kun lainattiin.”
”Sai tutustua kirjastoihin kierroksilla.”
”Omppu ja Entresse olivat kivoja, kun siellä lainattiin enemmän kuin Sellossa.”
”Väliajoilla sai kokeilla esimerkiksi tablettitietokoneita.”
”Tuli uutta tietoa – voi tehdä levyjä ja 3D-tulostuksia.”
”Oli uusi hyvä kokemus.”
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Elävä kirjasto -lainaustiskiä hoitamassa
Satu Viitanen ja valintaa
tekemässä Sellon
kirjastovirkailija.
Elävä kirjasto -toteutukseen osallistuneet saivat
työtodistuksen. Kuvassa
Etevan asiakkaita ja
ohjaajia.
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Elävistä kirjoista huomasi, kuinka ensimmäisenä päivänä heitä jännitti paljon. Osa ei varmaan ollut vielä sisäistänyt kokonaan Elävän kirjaston -toimintamallia, mutta jo seuraavana päivänä kaikki tiesivät, mitä päivä tuo tullessaan, puhumattakaan viimeisestä päivästä. Muutosta tapahtui myös siinä, että ensimmäisenä päivänä osa tarvitsi
ohjaajan tai jommankumman ”kirjastonhoitajista” tuekseen keskusteluissa, mutta jo toisena päivänä osa rohkaistui olemaan ihan kahdestaan lainaajan kanssa.

”Elävän kirjaston tyyppisen toiminnan jatkaminen kiinnostaa meitä (Etevaa) edelleenkin ja
näemme sen hyvänä ja tärkeänä keinona saada kehitysvammaisten ääntä kuuluviin, pienentää
kynnystä käyttää yhteiskunnan palveluja sekä myös alentaa eri ammateissa toimivien kynnystä
kohdata kehitysvammainen ihminen ja vähentää ennakkoluuloja jokaiselle osapuolelle turvallisesti
ja luontevasti.”
Piia Laukkanen, kokeilussa elävien kirjojen tukena ollut ohjaaja

Kirjastovirkailijat, jotka lainasivat elävän kirjan, vaikuttivat myös tyytyväisiltä kokeiluun. Osa virkailijoista lainasi
useamman kirjan, jollei jopa kaikkia vuorotellen. Nämä innokkaimmat lainaajat eivät epäröineet lainata useampiakin kirjoja ja kohtasivat ennakkoluulottomasti jokaisen lainattavan, kun taas epävarmemmat lainaajat saattoivat lainata vain yhden kirjan. Lainasipa yhden tai jokaisen, tärkeää on kuitenkin, että uskaltaa kohdata erityistä
tukea tarvitsevan ihmisen ja tukea häntä kirjaston asiakkaana. Näillä kohtaamisilla saadaan kehitettyä kirjaston
palveluita saavutettavammiksi.
Kokeiluun kirjastonhoitajina ja dokumentoijina osallistuneille opiskelijoille kokemus oli kaikin puolin antoisa ja
omiakin ennakkoluuloja rikkova.

”Lopulta huomasin itsekin, etten edes ajatellut toimivani jotenkin erilaisten ihmisten kanssa.
Toimin vain ihmisten kanssa, joista joidenkin puheesta ei saa yhtä hyvin selvää kuin toisten, joku
tulee vähän hitaammin perästä, ja joku tarvitsee seuraa vessareissulle, ettei eksy matkan varrella
sokkeloisiin käytäviin. Mutta näinhän se on maailmassa yleensäkin. Jokaisella meistä on omat
piirteemme, puutteemme ja erityistaitomme. Oli ihanaa nähdä miten tämä ryhmä välitti toisistaan
ja keskittyi ympäristöönsä täysillä siinä hetkessä. Ja juuri nämä kaksi asiaa ovat ne, jotka liian usein
unohtuvat niin sanottujen normaalien ihmisten arjesta.”
Mimosa Lindström, kokeilussa ”kirjastonhoitajana” toiminut opiskelija

Elävä kirjasto kokeilujen digitarina:
https://goo.gl/bzg6W1

Elävän kirjaston aineistot Elisa ja Anne odottamassa
lainaajia Kirjasto Omenan terassilla
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Mukanaolo
siellä missä tapahtuu
Kipinöiden yhtenä tavoitteena oli järjestää
tapahtumia mutta ennen kaikkea olla
mukana niissä ja erilaisissa ilmiöissä, jotka
tukevat kehitysvammaisten ihmisten
osallisuuden toteutumista lähiyhteisöissä.
Artikkelissa avataan osaa kokemuksistamme.
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•

TEKSTI: MERVI VÄISÄNEN, ARJA HAAPIO JA SIRKKA RUIKKALA. TUULA PURANEN

( S U V I J A P E T R I T O I M I VAT E S I T T E L I J Ö I N Ä K U N TA M A R K K I N O I L L A , O M A P O L U N N U O R E T O S A L L I S T U I VAT R AV I N T O L A PÄ I VÄ Ä N )

•

K U VAT: S I R K K A R U I K K A L A , P E T T E R I K U K K A N I E M I , A R J A H A A P I O , E L I N A L E I N O N E N , I S M O H E L L S T E N . M A R K O A H O

(MAHDOLLISUUKSIEN TORILLA OULUSSA)

MAHDOLLISUUKSIEN
TORILLA OULUSSA
Mahdollisuuksien torin teemana vuonna 2013 olivat ihmisoikeudet. Kontinkankaan työkeskus ja Kipinän
toimintakeskus Oulusta sekä Toimintakeskus Tsemppi Haukiputaalta olivat yhdessä Kehitysvammaisten
Palvelusäätiön Kipinöitä!-hankkeen ja yksittäisten Me Itse ry:n toimijoiden kanssa mukana Oulun Mahdollisuuksien torilla tuomassa esiin kehitysvammaisten ihmisten osaamista. Työ ja itsensä toteuttaminen nousivat
tärkeimmiksi teemoiksi, kun osaamista tuotiin esille Oulun kaupunginteatterilla sijainneella osastolla.
Monella kehitysvammaisella olisi halukkuutta työelämään, mutta työpaikan saaminen on todella vaikeaa.
Suomen 23000:sta työikäisestä kehitysvammaisesta palkkatyöläisiä on ainoastaan 1.3%.
Sari Vanttaja on työskennellyt erityisammattikoulusta valmistuttuaan Haukiputaan terveyskeskuksen keittiöllä
avotyöntekijänä jo 26 vuotta. Sari onkin oikea keittiön hengetär, eikä voisi kuvitellakaan elämää ilman työtä:
”Mokkihöperöksi tulisin ilman töitä”, hän vastaa kysymykseen työn tärkeydestä. Työ tasapainottaakin Sarin
elämää ja hän saa sanojensa mukaan tehdä töitä juuri sopivasti. Työpaikalla kaikki ovat hänelle mukavia,
eikä hän olisi halunnut olla edes sairauslomalla, kun polvet reistasivat.
Antti Karppinen on puolestaan loistava maton kutoja ja leikkelysten tekijä. Yli 30 vuoden ammattitaidolla tehdyt
matot ovat kysyttyjä, johon löytyy hyvä syy. ”Laatu ehdottomasti”, toteaa Antti maton teon tärkeimmäksi
asiaksi. Vaikka hän kutookin mattoja paljon, ei omilta lattioilta silti yllättäen löydykään Antin itsensä tekemiä
laatumattoja. ”Suutarin lapsilla ei ole kenkiä”, sanoo Antti ja jatkaa, ”Kaikki viedään käsistä, mitä ehtii
kutomaan”.
”All right”, vastaa Minna Kaikkonen reippaasti, kun valokuvaaja pyytää häntä esittelemään pöydällä olevia
käsitöitä. Minna on oppinut Kipinän toimintakeskuksessa uusia taitoja ja on todella innoissaan poppanalaukkujen teosta. Laukkujen teon lisäksi Minna tekee koruja, siivoilee ja tekee vähän kaikkea.
Myös Niina Väänänen on vankka käsityön ammattilainen, hänen erikoisosaamisensa on huovuttaminen.
Kauniit sydämet valmistuvat näytöstyyliin Mahdollisuuksien torin osastollakin vierailijoiden katseiden alla.
Huovutusneula ei töki sormiin, eikä edes haastattelu hidasta Niinan huovutusta.
Taiteilijat Heli Halonen, Meiju Hoikkala ja Jarmo Kangas kertoivat tauluistaan ja taulujen teon eri vaiheista.
”Tämä prinssi tässä on poikaystäväni ja tämä prinsessa tässä on Meiju”, toteaa Meiju teoksestaan ja kertoo
hänen ja poikaystävän yhteiseksi harrastukseksi kierrätyksen. Heli on painanut taulunsa huovalle. Hän käy
käsitöissä torstaisin ja olisi tuonut myyntiin mielellään muitakin teoksiaan, mikäli kehyksiä olisi löytynyt lisää.
”Taulussa on koira ja voi siitä löytyä joku muukin juttu”, Heli kertoo arvoituksellisesti. Jarmo käyttää tauluissaan
kynttilää, vesivärejä ja puuvärejä. Jarmo syttyi maalaustöihin uudelleen aikuisiällä. Hän sai kipinän maalamiseen
huomatessaan, että: ”Voi piirtää paremminkin kuin nuorena. Nuorena tuli hosuttua liikaa. Nyt malttaa keskittyä
paljon paremmin”.
Sarista, Antista, Minnasta, Niinasta, Helistä, Meijusta ja Jarmosta paistoi läpi tunnollisuus ja rehellisyys omaa
työntekoa ja kädentaitoja kohtaan. Oli ihailtavaa huomata, kuinka paljon työn tekemistä voi arvostaa.
Toisaalta, kun on työtä tehdessä tunnollinen ja itselleen rehellinen, voi hyvällä omallatunnolla olla ylpeä
myös omista aikaansaannoksistaan.
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Antti Karppinen on
taitava matonkutoja
Meiju Hoikkala esittelee
tauluaan.
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Runoilija
Minna Kaikkonen
on innostunut myös
käsitöistä
Sari Vanttaja esittelee
tuotteita mahdollisuuksien torilla
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S U V I J A P E T R I T O I M I VAT E S I T T E L I J Ö I N Ä
K U N TA M A R K K I N O I L L A
Suvi Kauppinen, 30, ja Petri Kallio, 35, esittelivät syksyllä 2012 Kuntamarkkinoilla oikeanlaisen tuen merkitystä
elämässään. He toimivat esittelijöinä Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja Tukenan osastolla vuorotellen,
Suvi ensimmäisenä ja Petri toisena päivänä. Osastolla työskenteli myös Palvelusäätiön ja Tukenan työntekijöitä.
– Kerroin kuntapäättäjille ja virkamiehille, mitä teen henkilökohtaisen avustajan kanssa. Käyn hänen kanssaan
esimerkiksi kaupassa ja lääkärissä, ja harjoittelemme ruoan laittamista, leipomista ja siivoamista, Petri muistelee.
Petri ja Suvi harjoittelivat omasta elämästä kertomista etukäteen. He kävivät avustajan kanssa läpi erilaisia
tilanteita ja kysymyksiä. – Ihmiset kyselivät meidän elämästämme, ja he tuntuivat olevan siitä oikeasti
kiinnostuneita, Suvi kertoo.
Kuntamarkkinat pidetään syksyisin kunta-alan päättäjille Kuntatalossa Helsingissä. Suvi ja Petri kannustavat
järjestöjä ja muita yhteisöjä pyytämään kehitysvammaisia ihmisiä esittelijöiksi messuille ja muihin tapahtumiin.
Esittelijöinä he voivat kertoa muille ihmisille elämästään ja itselleen tärkeistä asioista.
Petrillä ja Suvilla on myös pari neuvoa tuleville esittelijöille.
– Avustajan voi ottaa osastolle mukaan ja hänen kanssaan voi jutella etukäteen niistä asioista, joita aikoo kertoa,
Petri sanoo. Suvi puolestaan rohkaisee puhumaan aivan arkisista perusasioista.
– Ja jos tuntuu vaikealta, ei tarvitse väkisin puhua. Silloin rohkeus katoaa, hän muistuttaa.
Kummankin elämästä on tehty kirja, ja ne olivat yleisön katseltavissa ja luettavissa. Kirjojen äärellä juttu alkoi
luistaa luontevasti. Sopiva materiaali antaa tietoa ja auttaa kävijöitä asian äärelle, ja esittelijät voivat käyttää
materiaalia omana tukenaan kertoessaan elämästään.
Esittelytilaisuuksissa pitää ottaa myös huomioon kehitysvammaisten esittelijöiden tarpeet. Esimerkiksi Suvi
tarvitsee sydänvian takia lepoa silloin tällöin, ja hänelle järjestettiin paikka, jossa hän voi käydä lepäämässä.
Jotta Petrin ja Suvin kokemukset olisivat kiirineet mahdollisimman monen päättäjän ja virkamiehen tietoon,
kaksikon taustatyöntekijä Sirkka Ruikkala toimi osaston ”sisäänheittäjänä”. Hän pysäytteli ihmisiä ja kutsui heitä
tutustumaan Petrin ja Suvin elämään.
Petrin rooli työelämässäkin tuli näkyväksi. Kun eräs kävijä kuuli, että Petri käy avotyössä autojen varaosaliikkeessä, vieras piirsi käyntikorttinsa taakse 80-luvun Audiin tarvitsemansa varaosan ja kysyi, löytyisikö
sellainen Petrin avulla. – Kyllä se onnistuu, Petri oli vastannut, ja niin kysyjä sai etsimänsä. Eräs toinen Kuntamarkkina-kävijä oli jättänyt Petrille 20 euroa, koska hän oli kuullut, että Petri säästää tietokoneeseen.
Petri ja Suvi jäivät monenlaisissa kohtaamisissa ihmisten mieleen. Ehkä he onnistuivat jopa vaikuttamaan
päättäjien ajatteluun. Mutta mitä he itse saivat? – Rohkeutta, Suvi huudahtaa, ja Petri on samaa mieltä.
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Suvi ja Petri
toimivat esittelijöinä
Kuntamarkkinoilla.

| KIPINÖITÄ / LOPPURAPORTTI

| KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ

|

R AY

|

56

OMAPOLUN NUORET
O S A L L I S T U I VAT R AV I N T O L A PÄ I VÄ Ä N
Joonas Kyyrönen ja Joni Malinen kuutioivat leipäjuustoa, ohjaaja Eveliina Honkamäki vilkaisee kelloa: vartin
päästä OmaPolun ja Kipinöitä!-hankkeen pop up -ravintola Voimala avaa ovensa kivenheiton päässä Tampereen
keskustasta. Riistakeitto poreilee hellalla. – Vitsi tää on hyvää, Eveliina huokaa makua tarkistaessaan.
– Mä olen vapaaehtoinen monitoimi, Joni kertoo. Olen osallistunut ruoanlaittoon ja hoitanut alkujärjestelyjä eli
avannut ovet ja portit, laittanut mainostelineen ulos ja katsonut, että kaikki on ojennuksessa.
Joonaksen kattamat ruokailuvälineet odottavat pöydissä, Antti Ylisen ja hänen avustajansa Eino Matsin valitsema
musiikki soi taustalla. Samuli Sivonen asettuu kassalle sisääntulon tuntumaan. OmaPolun siviilipalvelusmiehen ja
tulevan ravintolakokin, Jussi Haaviston, olemus lieden ääressä on keskittynyt. Hän kehuu vapaaehtoisia hyväksi
tiimiksi. Tiimissä on seitsemän nuorta, suurin osa OmaPolusta, ja neljä ohjaajaa tai avustajaa. ”Olisi hienoa, jos
joku nuorista saisi kipinän alalle”, Jussi toivoo.
Kipinää on ainakin Kai Vuoristossa. – Odotan, että pääsisin oikeisiin ravintolahommiin, voisin olla keittiön tai salin
puolella, aina siellä, missä tarvitaan. Kai kertoo. Hän valmistaa mieluiten liharuokia. Myös Markus Tapio
Niukkanen pitää keittiötöistä. Hän on tullut Kahvimyllykodista Nokialta ohjaaja Eija Suvelan kanssa.
– Tämä on meille kiva tapa viettää aikaa kahdestaan, Eija kertoo.
Kahdeltatoista Kai Vuoristo lähtee Joonaksen ja Jonin kanssa ulko-ovelle opastamaan ja houkuttelemaan
asiakkaita ravintolaan. Samassa rakennuksessa sijaitsee kuntosali, ja sinne menijät kieltäytyvät kohteliaasti.
Vatsa täynnä ei jaksa treenata. Joonas saa houkuteltua Tampere-talon pihasta muutaman tilausbussin kuljettajan
syömään.
Kuka tahansa voi osallistua valtakunnalliseen ravintolapäivään. Eveliina Honkamäen mielestä osallistuminen sopii
hyvin myös järjestöille ja yhdistyksille. – Tämä on hyvää kansalaistoimintaa ja mainio keino olla näkyvillä
korostamatta kehitysvammaa, tehdä ruokaa ja kokoontua sen äärelle.
– Pop up -ravintolan järjestämiseen tarvitaan riittävästi vapaaehtoisia ja ohjausta heidän toimintaansa.
Työntekijöiden oma innostus ja sitoutuminen ovat myös tarpeen, sillä työtunteja kuluu jonkin verran tapahtuman
esivalmisteluun sekä mainostamisen ja tiedottamiseen. Lisäksi tapahtuman kokonaisuus on organisoitava, toisin
sanoen jollain on oltava selvyys ja vastuu menusta. Ja olisi hyvä löytää yhteistyökumppani tai useampikin,
Eveliina Honkamäki kertoo. Ruoan raaka-aineista koituvat kustannukset pyritään peittämään ateriasta
perittävällä maksulla.
Pian avaamisen jälkeen ravintola Voimalaan saapuvat Hannele Vuoristo ja Eila Periviita. He ovat ensimmäistä
kertaa pop up -ravintolassa ja pitävät kokemuksesta: voi tulla noin vain syömään ja olla rennosti.
Ja ruoka – se saa vierailta suuret kehut.
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Ennen ravintolan avaamista ennätettiin istua hetkeksi kahville.
Yhteistyö pelasi Ravintola Voimalan keittiössä ja kaikilla löytyi oma sopiva rooli.
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MIELENILMAUSMARSSI
VA M M A I S T E N L A S T E N O I K E U K S I E N P U O L E S TA
Lasten oikeuksien päivänä marraskuussa 2013 olivat teemana vammaisten lasten oikeudet. Lastensuojelun
keskusliitto yhdessä Suomen UNICEF:n kanssa haastoi kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä tempauksiin vammaisten
lasten oikeuksien puolesta. Kipinöitä! -hanke tarttui haasteeseen haastaen Tuusulan Mikkolan koulun erityisopetuksen luokat tekemään jotain vammaisten lasten oikeuksien eteen.
Silloinen lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aula muistutti kaikkien lapsien olevan ensisijaisesti lapsia, joita koskevat
oikeudet ovat samat vammaisillakin lapsilla. Heidät mielletään usein hoidon kohteiksi diagnoosien ja rajoitusten
määrittäessä lasten ja nuorten ja heidän perheittensä elämää.
Vammaisten lasten oikeuksien päivänä kannustettiin luottamaan jokaisen lapsen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin.
Vammaisten lasten mielipiteitä on myös kuultava. On toimittava niin, että eri tavoin kommunikoivilla lapsilla ja
nuorilla on mahdollisuus tulla kuulluksi ja ymmärretyiksi.
Mikkolan koululla päädyttiin lyhyen harkinnan jälkeen ajatukseen: On tehtävä jotain, mikä näkyy ja kuuluu!
Siispä mielenilmausmarssi! Se mahdollistaisi lasten kanssa heidän oikeuksiin perehtymisen sekä marssiin
valmistautumisen kylttejä työstäen ja esityksiä harjoitellen. Kipinöitä! -hanke otti tehtäväkseen lupien
hankinnan ja tiedotuksen.
Oppilaat käsittelivät tunneilla oikeuksiaan. Opettajat totesivat sen olleen aika ajoittain kovinkin hankalaa
runsaasti tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa. Oli kovin vaikeaa saada avautumaan kommunikaation ja
ymmärryksen alueella haasteita omaavalle lapselle tai nuorelle, mitä tarkoittaa esimerkiksi oikeus tai samanarvoisuus. Konkreettisista asioista oli toki helpompaa keskustella ja löytää kuvamateriaalia kommunikaation
tueksi. Oppilaat kuvittivat oikeuksiaan piirtäen ja mietiskelivät tahtotilaansa peilaten niitä oikeuksiinsa.
He valmistelivat marssille mielenilmaustaulut ja harjoittelivat kaksi musiikkiesitystä, joista toisen, rap-esityksen
myös sanoittivat itse.

Yläastelaisten R AP -viesti päättäjille kuului:
Mulla on asiaa, se kuulla sun täytyy:
Puheet on kauniit, käytäntö puuttuu!
Kavereita tarviin kenen kanssa olla!
Mahdollisuus ammattiin tulisi myös olla!
Mulla on asiaa, se kuulla sun täytyy:
Tasa-arvo kunniaan, kiusaaminen pois!
Retkiä tarviin, yhteiskuntaan kuulun!
Mahdollisuus päättää tulisi myös olla!
Vuonna 2013 sisäministeriö määräsi valtion yksiköihin liputuksen ja suositti liputtamista koko Suomessa lasten
oikeuksille. Vuoden 2013 Lasten oikeuksien päivä oli marraskuisen harmaa. Tuusulan Mikkolan koulun
pihamaalle olivat kokoontuneet kaikki koulun 400 oppilasta nostamaan lippua salkoon. Rehtori piti puheen
lasten oikeuksista ja nosti esiin erityisesti päivän teeman mukaisesti vammaisten lasten oikeudet ja koulun
erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret.
Yleisopetuksen oppilaiden palatessa luokkiinsa jatkamaan koulutyötään erityisopetuksen lapset ja nuoret
järjestyivät luokkaryhmittäin ja lähtivät marssilleen kohti kunnantaloa. Matkalla päättäjien luo huudahdeltiin
harjoiteltuja iskulauseita ja taivallettiin paikallisen kauppakeskuksen läpi torvet soiden, tamburiinit ja maracassit
helisten. Jokainen osallistui omilla voimavaroillaan ja tavallaan.
Sekä matkan varrelle että kunnantalolle oli kerääntynyt jonkin verran omaisia kannustamaan oikeuksiensa
puolesta marssineita. Paikallinen lehdistö seurasi koko matkan mieltään ilmaisevia. Kunnantalolla marssijat otti
vastaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja kunnanjohtaja, omaiset sekä muut tapahtumasta kiinnostuneet
paikalle saapuneet ihmiset. Oppilaat toivat viestinsä päättäjille.
Valtuuston puheenjohtaja Tuija Reinikainen kiitti lapsia ja nuoria. Hän tutkiskeli kylttejä haastatellen oppilaita.
Puheenjohtaja totesi lasten ja nuorten unelmien ja toiveiden olevan samanlaisia, kuin kenen tahansa ikäistensä
toiveiden luvaten viedä viestiä eteenpäin ja tehdä voitavansa oikeuksien toteutumisen puolesta.
Mielenilmausmarssi päättyi kunnan järjestämään glögi- ja piparitarjoiluun marssijoille.
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Marssin tavoitteena oli lisätä kehitysvammaisten lasten ja nuorten omaa tietoisuutta oikeuksistaan ja siten
vahvistaa heidän asemaansa ja osallisuuttaan yhteisöissään, niiden jäseninä ja voimavarana hoidon kohteena
olemisen sijaan. Tempaukseen osallistui noin 40 lasta ja 16 opettajaa ja ryhmäavustajaa.
Parin kuukauden valmisteluajan kestäneessä prosessissa heräsi keskustelua mm. teemasta miksi erityisopetus
on eriytetty muusta opetuksesta ja kuinka eriyttäminen johtaa siihen, ettei päästä osallisiksi yhteisille ja yleisille
foorumeille. Keskustelu johti ajatukseen saada vammaisten lasten ja nuorten oikeudet enemmänkin kuin vain
yhden päivän ajan esille Tuusulassa. Päätettiin toteuttaa kiertävä valokuvanäyttely, joka tulisi seuraavan vuoden
aikana kiertämään kunnan kolmessa kuntakeskustassa. Näyttelyrekvisiittana toimivat marssilta otetut
suurennetut valokuvat sekä piirrokset ja kyltit, joissa lapset ja nuoret toivat esiin näkemyksiään oikeuksistaan,
vaatimuksistaan ja unelmistaan.
Vuoden 2014 keväällä näyttely oli esillä Tuusulan skidiviikoilla kunnantalolla, sekä kaikissa kuntakeskusten
kirjastoissa: Riihikalliossa, Hyrylässä, Kellokoskella ja Jokelassa. Maaliskuussa osa näyttelymateriaalista oli esillä
Keski-Uudenmaan vammaismessuilla. Toukokuussa näyttely pystytettiin Kehitysvamma-alan asumisen
neuvottelukunnan Luota muhun -konferenssiin pariksi päiväksi.

”Hieno näyttely ja mahtava mielenosoitus teillä oli 20.11.2013! Toivottavasti inspiroitte muita
kouluja tekemään saman perässänne!”
”Huikeita hahmoja - hyvää jatkoa taiteilijoille”.
”Hyvää asiaa -tärkeitä mielipiteitä!”
”Kannattaa marssia hyvän asian puolesta! Näyttelyn ansiosta minäkin tiedän nyt Mikkolan koulusta”.
Vieraskirja ja kuvat luovutettiin Mikkolan koulun erityisluokkien oppilaille syksyllä 2014. Näyttelyn näki
muutama sata ihmistä. Paikallislehdissä oli kolme juttua, joissa nostettiin esiin myös perheiden näkökulma
oikeuksien toteutumisessa kunnallisella tasolla.
Tärkeintä mielenilmausmarssissa lie ollut kuitenkin erityisluokkien oppilaiden tietoisuuden vahvistuminen omista
oikeuksista, saatu kokemus mahdollisuudesta voida itse vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin ja saatu myönteinen
palaute suuresta ponnistuksesta.
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Koululaiset
havainnollistivat lasten
oikeuksia piirrustuksin.
Marssin tavoitteena oli
lisätä kehitysvammaisten
lasten ja nuorten omaa
tietoisuutta oikeuksistaan
ja siten vahvistaa
heidän asemaansa ja
osallisuuttaan
yhteisöissään.
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K U N K U K A A N E I N Ä H N Y T VA H V U U K S I A N I ,
EN ITSEKÄÄN USKONUT NIIHIN
Kipinöitä!-hankkeessa pohdittiin paljon päämiesten osallisuutta. Hyvin monen kohdalla elämä asettuu rutiiniradoilleen, rajautuen asumisen ja työn reviireille ja säännönmukaisesti toistuvaan harrastukseen. Vapaa-aika ja
harrastukset vaihtelevat, osa ihmisistä on aktiivisempaa ja osallistuvampaa. Joidenkin mahdollisuuksia saattavat
rajata rahatilanne tai osallistumisen mahdollistavan avun tai tuen puute. Turvallisuusnäkökohdat saattavat myös
olla ensisijaisia riskinottoon nähden. On turvallisempaa pidättäytyä totutussa: mukavuusalueilta ei useinkaan
poiketa syrjäpoluille ottamaan riskejä tai kokeilemaan uutta. Sellainen saattaa pelottaa niin päämiestä itseään
kuin omaista tai ohjaajaakin. Tai sitten ei vain tulla pysähtyneeksi asian äärelle kyseenalaistamaan:
’Osaisikohan hän, jos ensin yhdessä harjoiteltaisiin…?’, ’Innostuisiko hän itse toimimaan, jos kannustettaisiin…’,
’Onnistuisikohan, jos kokeiltaisiin pienin askelin edeten…?’.
Kiusatuksi tulemisen pelkokin voi ahdistaa: kun ei osallistu, ei tule kiusatuksi. Useita kertoja tuli koetuksi sama
tilanne: päämiehistä joku nosti esiin kiusatuksi tulemisen kokemuksensa, johon muut yhtyivät kuin liekkeihin
leimahtaen kertomaan omista kipeitä kokemuksistaan. Tyypillistä näille tilanteille oli valtava pakottava
puhumisen ja purkamisen tarve. Kertomuksille annettiin tilaa ja aina päätettiin yhteiseen pohdiskeluun, mitä voi
tehdä tällaisessa tilanteessa. Useilta löytyikin kokemuksia, joilla kiusaaminen oli saatu päättymään ja vinkkejä
kaverille: toimi näin, jos joudut tilanteeseen, jossa koet tulevasi kiusatuksi.
Meillä kaikilla arjessamme roolit vaihtuvat tiuhaan siinä samalla vahvistuen. Me olemme omimmillamme kodin,
työn ja vapaa-ajan harrastusten rooleissamme, joita myös voi olla useita. Päämiehillä rooleja voi olla elämän
varrella karttuneena varsin vähän ja ne voivat olla ohuita. Päämiehillä ei ole ollut mahdollisuutta riittävästi tulla
nähdyiksi, kuulluiksi ja vahvistetuiksi eri rooleissaan; olla jonkun lapsi, iso- tai pikkuveli tai -sisko, koululainen,
opiskelija. Nuori, aikuinen, avotyöntekijä, eläkeläinen. Asuinkaveri, työkaveri. Setä, täti tai eno ja ehkä kummi.
Miltä tuntuukaan saada olla isosti ammattiroolissa: ’Olen taitava laitoshuoltaja’ tai ’olen tiskikoneen hoitaja,
hoidan päivässä 400 ruokailijan tiskit’. Roolit ja toiminnasta saatu palaute, kiitos ja arvostus tulivat vahvasti esiin
näissä parissa päämiehen lausumassa.
Päämiesten kanssa ei välttämättä ole pysähdytty myöskään heidän vahvuuksiensa äärelle. Kipinöitä!-hankkeen
aikana tehtiin paljon yhteistyötä päämiesten kanssa. Tapasimme valtavasti lahjakkaita ja taitavia päämiehiä.
Löytyi muusikoita, laulajia, valokuvaajia, kuvataiteilijoita, käsityöläisiä, liikunnallisesti lahjakkaita, esiintymisestä innostuneita ihmisiä, joilta sujuu juontaminen tai lausunta vaivatta. Yhtä paljon löytyi mielenkiinnon aiheita,
joista päämiehet olivat halukkaita kertomaan ja oppimaan lisää. Kuinka paljon onkaan hyödyntämättä olemassa
olevia voimavaroja toisten iloksi. Kuinka moni päämies onkaan itse päässyt havaitsemaan vahvuuksiaan ja voisi
vastata ’Olen vahva ja taitava’ tai tiedostaen asian, missä on hyvä, esim. ’Olen luotettava’.
Meidät Kipinöitä!-hankkeen työntekijät pysäytti otsikko jossakin lehdessä tehdessämme vahvuuksien karttoja.
Tuo otsikko oli varsinainen löytö: ’Kun kukaan ei nähnyt vahvuuksiani, en itsekään uskonut niihin’. Yksilöllisen
elämänsuunnittelun karttatyövälineet ovat oiva mahdollisuus havaita noita vahvuuksia. Jos omien vahvuuksien ja
lahjojen tunnistaminen on itsestä vaikeaa (suomalaisethan eivät herkästi kehu itseään), voi kysyä apua kaverilta
tai ohjaajalta. Toisen henkilön voi olla helpompi havaita tuntemansa henkilön taidot ja osaaminen.
Kun Kipinöitä!-hankkeessa noita vahvuuksia havaittiin, päätettiin alkaa etsiä tilaisuuksia, missä päämiehet
voisivat tuoda esiin vahvuuksiaan ja saisivat tilaisuuksia testata sekä harjaannuttaa toimimistaan eri rooleissa.
Ja tietysti, mikä tärkeintä: saada kokemuksen lisäksi niistä kannustusta ja palautetta. Ja mihin kaikkeen hauskaan
tämä päämiehiä johdattikaan!

Pop up ravintoloihin…
Omapolun ravintola Tampereella ja Helsingin Kvtuki57 yhdessä kipinöiden kanssa antoivat esimerkkiä
Ravintolapäivän toteutuksesta toukokuussa 2013. Ravintola Kananlento Helsingin Abrahaminkadulla oli
menestys. Sen innoittamana Ravintola Kananlennon toteutukseen osallistuneet helsinkiläiset päämiehet
tulivat Espooseen innostamaan Me Itse Espoon jäseniä Ravintolapäivän toteutukseen. Niinpä vuotta myöhemmin, toukokuussa 2014 joukko espoolaisia päämiehiä toteutti Meitsin Raflan. Siellä oli tilaisuus suunnitella,
toteuttaa ja kokea jotain ihan uutta. Tarvittiin keittäjää, salivastaavaa, siistijää, sisäänheittäjää, mainosten
jakajaa, kassavastaavaa, tarjoilijaa, hovimestaria. Kaikki totesivat ravintolan pitämisen olleen raskas kokemus ja
samaan hengenvetoon olevansa valmiita uusintaan. Puolensataa nälkäistä tuli ruokittua pop up ravintolassa!

Flash mobbaamaan…
Flash mobit olivat muotia vuonna 2013. Päätettiin kokeilla sellaista ja ilahduttaa itsenäisyyspäivän viettoon
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Meitsin Rafla on valmis ottamaan vastaan asiakkaita.
Pop-up -laulutilaisuus Ison Omenan kauppakeskuksessa.
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kiiruhtavia ihmisiä kauppakeskus Omenassa. Kalle Salonen Hammondeineen ja vahvistimineen asettui Ison
Omenan parveketasolle ja hänen ympärilleen kokoontui asumisyksiköistä ja päivätoimintayksiköstä nuoria ja
aikuisia laulamaan pari viisua. Mikäpä sopi paremmin Itsenäisyyspäivän aattoon kuin legendaariset Veikko Lavin
Jokainen ihminen on laulun arvoinen ja J. Karjalaisen Me ollaan sankareita kaikki -kappaleet! Omenan kirjaston
väki oli täysillä mukana. He varhensivat Itsenäisyyspäivän vastaanottoa ja tarjosivat musiikkihetken kanssakulkijoiden iloksi järjestäneille glögit ja piparit.

Asiantuntijana kuultavaksi…
Tuusulan vammaisten lasten oikeuksien mielenilmausmarssin jälkimainingeissa valtuuston puheenjohtaja esitti
kutsun tulla valtuustoinfoon kertomaan vammaisten ihmisten oikeuksista. Joulukuun alussa 2013 helsinkiläinen
kokemusasiantuntija Sami Helle oli kertomassa Tuusulan valtuustoinfossa elämästään ja ajatuksistaan vammaisten oikeuksien toteutumiseksi. ”Mä en tarvitse inva-vessaa ja saa olla portaatkin! Osaan kulkea itsenäisesti.
Minä olen yksilöllinen ja ainutlaatuinen ihminen, joka tarvitsen omanlaiseni tuen. Vammaiset eivät ole mikään
ihmismassa, vaan pitää ajatella yksilöllisesti. Se tulee edullisemmaksikin, kun kaikille ei tarvitse rakentaa sitä
inva-vessaa”. Lisäksi saimme mahdollisuuden järjestää luennon Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijoille. Sami yhdessä hyvinkääläisen Suvi Kauppisen kanssa valmistelivat luennon sisällön ja kertoivat
neljällekymmenelle tulevalle arkkitehdille omista kokemuksistaan otsikolla ’Omannäköistä elämää’.

Valopajan toteuttajaksi…
Osallistuimme Kultturellia-kulttuuripäiville ja Hämeenlinnan Taiteiden yöhön tavoitteena tarjota tapahtumiin
erityisesti kehitysvammaisille ihmisille sopivaa ohjelmaa ja näin parantaa erityisesti Taiteiden yön saavutettavuutta myös erityisryhmien keskuudessa. Yleisötapahtumien yhteydessä järjestetyissä valopajoissa jokaisella oli
mahdollisuus olla valotaiteilija. Osallistuminen oli esteetöntä ja tavoitteena oli tarjota voimaannuttavia uusia
kokemuksia. Tämä ja tavoite sekä osallistujien että pajan työparina toimineen kehitysvammaisen henkilön
nostamisesta aktiiviseksi toimijaksi toteutuivat. Työpajojen sisällön toteuttivat Jukka Laine ja Markus Lohikoski,
Lisäksi Hämeenlinnassa olivat mukana Janne Parviainen ja Hannu Huhtamo toteuttamassa reaaliaikaista valomaalausta. Molemmat olivat yleisömenestyksiä ja esimerkiks Hämeenlinnassa toiminnastamme uutisoitiin
ennakkoon paikallisissa lehdissä (2 juttua) sekä jälkikäteen Ylen paikallisuutisten verkkosivuilla. Huomionarvoista
oli, ettei paikalle saapunut kuin muutamia kehitysvammaisia ihmisiä, vaikka tapahtuman markkinointia oli
erityisesti suunnattu tälle kohderyhmälle. Arkirutiinien rikkominen ja osallistuminen viikonloppuiltana järjestettävään tapahtumaan näyttäytyy esimerkiksi asumisyksiköissä asuville henkilöille olevan vaikeaa.

Tukemaan ja vahvistamaan tiensä löytäneitä…
Henrik ”Henkka” Särkkä on espoolainen Me Itse aktiivi. Hän toimii Espoon alajaoksen sihteerinä ja tiedottajana
huolehtien taustatukihenkilöiden kanssa espoolaisten päämiesten edunvalvonnan toteutumisesta. Iltamat, jotka
nyttemmin ovat muuttaneet nimensä Vertaiskahvilaksi, toimivat tärkeinä kohtaamispaikkoina muutaman kerran
vuodessa alueen päämiehille. Henrik Särkkä on toiminut asiantuntijajäsenenä Papunetin johtoryhmässä ja
toiminut usean vuoden ajan seurakunnassa vapaaehtoistehtävissä. Aktiivisesta toiminnastaan vapaaehtoisena Henrik Särkkä palkittiin vuoden espoolaisena vapaaehtoisena vuoden 2013 lopulla. Eikä tässä vielä kaikki:
Henkka käy myös kokemuspuhujakeikoilla kertoen elämästään, elämänkarttatyöskentelystään, joka on
avannut hänelle uusia ovia. Henkka on loistava esimerkki ihmisestä, joka voimaannuttuaan ja huolimatta
autistisista piirteistään, lievästä kehitysvammasta ja puheen tuottamisen vaikeudesta on oman elämänsä päämies
tehden unelmiaan todeksi. Hänen suurin unelmansa on kehitysvammaisten ihmisten työ, josta saa oikeaa
palkkaa. Se on hänen itsensä kohdalla toteutunut ja hän jatkaa työtään toisten hyväksi. Hänen mallinsa on
innostanut ja rohkaissut uusia ihmisiä osallistumaan vahvemmin.

Tiikeriksi tapahtumiin…
Kaitsu testasi tiikerinä toimimista Mahdollisuuksien torilla toukokuussa 2013. Koska hän on ilmiömäisen taitava
tiikeri ja taitava kohtaamaan lapsia, jatkettiin esiintymistilaisuuksien etsintää. Ja tilaisuuksiahan löytyi!
Kaitsu tiikeri esiintyi Espoon Ravintolapäivässä jakaen mainoksia Tapiolan turuilla ja toreilla. Tampereella
kehitysvammaisten Kultturellia-päivillä Kaitsu tiikerin pesti oli ankara, mutta mieluinen. Hellepäivästä huolimatta
tiikeri huhki hommia koko päivän!
Espoon Matinkyläfestissä tiikeri löysi itsensä laulamasta karaokea Lava on vapaa -tapahtumassa. Rinnekodin
lastenosastoille Kaitsu tiikeri sai Miia-tiikerin kumppanikseen tuoden iloa lasten arkeen jutellen ja
tiikeri-kuvakorteja jakaen.
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Päämies Markus Lohikoski oli toteuttamassa
valopajoja Tampereella ja Hämeenlinnassa

Kaitsu-tiikeri lähdössä jakamaan Me Itse Espoon
pop-up -ravintolapäivän tiedotteita.

Henrik Särkkä ja Arja Haapio ihastelemassa
Me Itse Espoon uutta roll-uppia.
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Kansalaisraati
vapaaehtoistoimintaa ja
yhdenvertaisia osallistumisen
mahdollisuuksia kehittämässä!
Osallistavaa vaikuttamista kansalaisraadin
keinoin, oululaiset kehittämässä uusia ideoita
vapaaehtoistoimintaan lähiyhteisöissä.
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TEKSTI: MERVI VÄISÄNEN
K U VAT: S I R K K A R U I K K A L A , M E R V I VÄ I S Ä N E N , A N N I I N A S Ä Ä S K I L A H T I , PÄ I V I T U O M A A L A

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on yksi keino yhteisöllisyyden, osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden
tukemiseen. Kehitysvammaisia ihmisiä ei ole perinteisesti nähty yhteisöissä ja yhteiskunnassa voimavarana vaan
pikemminkin tekemisen, tuen ja avun kohteina. Kipinöitä! -hankkeessa tämä ajattelutapa käännettiin päälaelleen
ja vammaiset henkilöt nostettiin keskiöön aktiivisiksi toimijoiksi etsimään, löytämään ja ottamaan uusia
rooleja omista vahvuuksista ja kiinnostuksen kohteista lähtien. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen sopii
luontevasti tähän ajatusmaailmaan. Kipinöitä!-hanke toteutti syys-lokakuussa 2013 vapaaehtoistoimintaa
käsittelevän kansalaisraadin Oulussa. Raadin tavoitteena oli kehittää uusia ideoita vapaaehtoistoimintaan
lähiyhteisöissä, joita esimerkiksi Oulun kaupunki sekä vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat yhdistykset,
järjestöt ja muut yhteisöt voisivat toteuttaa. Halusimme luoda päämiehille (kehitysvammaisille ihmisille)
mahdollisuuksia vaikuttaa ja toimia yhdessä muiden lähiyhteisön ihmisten kanssa ja samalla tukea yksittäisten
osallistujien voimaantumista ja sosiaalisten suhteiden laajentumista. Lähdimme pohtimaan, miten erilaiset
ihmiset, niin vammaiset kuin vammattomatkin, voisivat tuoda lahjojaan ja vahvuuksiaan erilaisten yhteisöjen
käyttöön ja sitä kautta rakentaa toimivia ja välittäviä lähiyhteisöjä. Kipinöitä! -hankkeen järjestämä kansalaisraati oli ensimmäinen Oulussa järjestetty kansalaisraati. Sen avulla saatiin myös arvokkaita kontakteja ja
verkostoja hankkeen muuhun toimintaan alueella.

KANSALAISRAADIN KOKOAMINEN
Kansalaisraati prosessi lähti toden teolla liikkeelle keväällä 2013, kun kokosimme ohjausryhmän suunnittelemaan
ja ohjaamaan raadin toteutusta. Tärkeänä tehtävänä ohjausryhmällä oli myös tarjota ja pohtia kanavia raadissa
tuotettavien aloitteiden eteenpäin viemiseen. Ohjausryhmän kanssa asetimme tavoitteeksi saada raatiin mukaan
mahdollisimman kattavasti yli 16-vuotiaita oululaisia edustava 20 ihmisen ryhmä. Vaikka erilaisia tiedotuskanavia
käytettiin monipuolisesti alku syksyn 2013 aikana, raatiin lähti mukaan vain 17 oululaista. Ryhmä oli kuitenkin
raadin toteuttamisen kannalta riittävän suuri ja monipuolinen sekä ennen kaikkea innostunut ja sitoutunut
raadin toimintaan. Kipinöitä! -hankkeen kannalta oli tärkeää, että kansalaisraatiin saatiin mukaan kolme
päämiestä toimimaan yhdessä muiden raadin jäsenten kanssa. Raadin jäsenet odottivat kansalaisraadilta hyvää
keskustelua, konkreettisia uusia ideoita, toiminta- ja yhteistyömuotoja, asioiden esille nostamista ja ihmisten
hyvinvoinnin parantamista sekä vapaaehtoistoiminnan parissa toimiviin ihmisiin ja yhteisöihin tutustumista.

”Haluan vaikuttaa ja vähentää naapuruston ennakkoluuloja”
Kansalaisraadin jäsen

R A AT I K O K O O N T U I N E L J Ä N Ä I LTA N A Y H T E E N
Oulun kansalaisraadin prosessi noudatteli varsin hyvin kansalaisraati -toimintamallin kaavaa
(ks. Raisio & Vartiainen 2011, 53-58). Ensimmäisenä raati-iltana (24.9.2013) tutustuimme toisiimme, kansalaisraati -toimintamalliin ja raadin teemaan, kävimme läpi aikatauluja sekä laadimme kysymyksiä seuraavaan raatiiltaan osallistuville asiantuntijavieraille. Erityistä huomiota kiinnitettiin tutustumiseen sekä avoimen ja rennon
ilmapiirin luomiseen pienten toiminnallisten harjoitusten avulla. Toinen raati-ilta (26.9.2013) alkoi asiantuntijoiden esittelyllä ja asiantuntijapaneelilla. Ruokailun jälkeen raadin jäsenet kävivät yhteistä keskustelua asiantuntijapaneelin annista. Keskusteluissa nousi esille olemassa olevan vapaaehtoistoiminnan pirstaleisuus ja tarve kehittää
uuden tyyppistä toimintaa lyhytkestoista toimintaa kaipaavalle vapaaehtoisten uudelle sukupolvelle. Aloitimme
kolmannen raati-illan (1.10.2013) kertaamalla edellisen kerran sisältöä ja pohtimalla erilaisia vaikuttamisen
kanavia, joita voisimme hyödyntää kansalaisraadin kehittämisehdotusten eteenpäin viemisessä. Suurimman osan
illasta käytimme ideoiden ja ehdotusten työstämiseen ja keskusteluun pienryhmissä. Keskustelut olivat hyvin
monipuolisia ja ideoita syntyi paljon. Aiheen ja kysymysten laajuus aiheutti paikoin rönsyilyä ja vaikutti myös
raadin tuottaman julkilausuman ehdotusten runsaaseen määrään ja pirstaleisuuteen. Toisaalta keskustelun
monipuolisuus ja ehdotusten runsas kirjo kertoo myös vapaaehtoistoiminnan kentän laajuudesta ja valtavista
mahdollisuuksista. Viimeisen asiantuntijavierailun lisäksi neljäntenä raati-iltana (3.10.2013) keskityimme
ehdotusten kokoamiseen kansalaisraadin julkilausumaa varten. Kertasimme työskentelyn aluksi raadin aikana
esille nousseita ajatuksia. Raadin jäsenet saivat antaa kannatusääniä fläppitaululle kerätyille ideoille, jotka
jaoimme lopuksi teemoihin ja keräsimme talteen jatkotyöstöä varten.
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Kansalaisraadista tiedotettiin muun muassa paikallisissa lehdissä.
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R A A D I N M U O D O S TA M A J U L K I L A U S U M A
Jatkoimme julkilausuman kirjoittamista tapaamisen jälkeen verkossa Google Drive -palvelussa, jonne kaikilla
raadin jäsenillä oli mahdollisuus käydä jättämässä kommentteja ja ideoita. Hioimme julkilausuman lopulliseen
muotoonsa näiden kommenttien pohjalta. Raadin jälkeen toteutetuissa haastatteluissa kansalaisraadin jäsenet
toivat aiheellisesti esille sen, että työskentelyn siirtyminen verkkoon saattoi joidenkin kohdalla toimia osallistumisen esteenä. Julkilausuman yhteiseen työstämiseen olisi tarvittu vielä yksi kokoontuminen. Raadin jäsenet
olisivat voineet esimerkiksi äänestää joukostaan pienemmän ryhmän kirjoittamaan julkilausuman valmiiksi tai
valita ideoiden joukosta keskeisimmät yhdessä työstettäviksi. Kaiken kaikkiaan raadin jäsenet olivat kuitenkin
tyytyväisiä julkilausuman sisältöön, vaikka sen laatiminen ei ollutkaan kansalaisraadin idean mukaisesti täysin
demokraattista ja yhteisöllistä.
Kansalaisraadin julkilausuma lukuisine käytännön ehdotuksineen haastaa Oulun kaupungin ja kaikki
vapaaehtoistoiminnan parissa toimivat järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt kehittämään Oulusta vapaaehtoistoiminnan edelläkävijää, tukemaan yhteisöllisyyttä asuinalueilla, kehittämään vapaaehtoistoimintaan liittyvää
koulutusta, lisäämään tavallisten kaupunkilaisten osallisuutta päätöksenteossa sekä vahvistamaan erityistä tukea
tarvitsevien ihmisten osallistumisen mahdollisuuksia työssä ja vapaa-ajalla. Lisäksi kansalaisraati laati julkilausuman pohjalta kuntalaisaloitteen yleisen avustajakortin kehittämisestä Oulun kaupunkiin edistämään
erityistä tukea tarvitsevien kuntalaisten yhdenvertaisia osallistumisen mahdollisuuksia. Luovutimme kuntalaisaloitteen Oulun kaupunginvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajille 4.11.2013. Kansalaisraatilaiset esittelivät
julkilausumansa Oulun kaupungintalolla järjestetyssä Vapaaehtoisten päivän juhlassa 4.12.2013. Juhlaan osallistui
yli 100 vapaaehtoistoiminnassa mukana olevaa tai siitä kiinnostunutta oululaista. Oulun kaupunginhallituksen
puheenjohtaja Riikka Moilanen kommentoi julkilausumaa juhlassa saattaen sen viranhaltijavalmisteluun
kaupungin eri palvelualueille. Julkilausuma julkaistiin Kehitysvammaisten Palvelusäätiön verkkosivuilla
(http://www.kvps.fi/blogit/ajankohtaista/oulun-kansalaisraati-kokoontui-kehittamaan-vapaaehtoistoimintaa) sekä
vapaaehtoistoiminnan wikissä (http://verkosto.purot.net/vaikuttaminen). Tämän lisäksi levitimme julkilausumaa
sähköpostilla niille alueen toimijoille, joita aloitteet koskivat. Julkilausuma uutisoitiin myös toimeksi.fi Puolen
Suomen uutisia -uutiskirjeessä. Vapaaehtoisten päivän juhlan lisäksi esittelimme kansalaisraatia ja sen tuottamaa
julkilausumaa alueella monissa eri tilaisuuksissa.

K O K E M U K S I A K A N S A L A I S R A A D I N T O I M I N N A S TA
Raadin jäsenet kokivat kansalaisraadin hyvin tai vähintään kohtalaisen hyvin onnistuneeksi prosessiksi. Eniten
raadin jäseniä askarruttamaan jäänyt kysymys oli, miten aloitteiden jatkossa käy – pystytäänkö niillä aidosti
vaikuttamaan? Raadista kumpusi paljon keskustelua, kontakteja ja medianäkyvyyttä, mutta monet raadin jälkeen
liikkeelle saatetuista ideoista ovat edelleen keskeneräisiä, emmekä voi täysin arvioida kaikkia raadin vaikutuksia. Voimme kuitenkin todeta, että raadin aloitteissa on paljon käyttökelpoisia ajatuksia, joita esimerkiksi
Oulun kaupunki ja alueen vapaaehtoistoimijat voivat ottaa, ja ovatkin jo jalostaneet, omaan käyttöönsä. Myös
raadin jäsenet itse voivat viedä aloitteita käytäntöön tai edistää niiden toteutumista osallistumalla esimerkiksi
vapaaehtoistoiminnan VARES -verkoston tai kaupungin alueellisten yhteistyöryhmien toimintaan. Oulun
kansalaisraadissa ohjausryhmän jäsenet ovat olleet merkittävässä roolissa aloitteiden eteenpäin viemisessä ja
vaikuttamisen kanavien pohtimisessa. Samoin Oulun kaupungin Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta on
ollut arvokas yhteistyökumppani kaupungin vastausten kokoamisessa ja julkilausuman levittämisessä kaupungin
toimintoihin.

”Hieno mahdollisuus vaikuttamiseen”
Kansalaisraadin jäsen
Kipinöitä! -hankkeen kannalta raati oli paljon aikaa ja resursseja vievä kokonaisuus, mutta vastasi hienosti
tavoitteisiin lisätä erityistä tukea tarvitsevien ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja yhteistoimintaa muiden
lähiyhteisön ihmisten kanssa. Raatiin osallistuneet kehitysvammaiset ihmiset toimivat raadin tasavertaisina
jäseninä tuoden omaa asiantuntemustaan ja kokemustietoa yhteiseen työskentelyyn. Oli ilahduttavaa
huomata, että kansalaisraatityöskentely mahdollisti saman henkisten ihmisten kohtaamisen ja uusien kontaktien
sekä ystävyyssuhteiden syntymisen. Kansalaisraati antoi paljon eväitä Kipinöitä! -hankkeessa keskeisenä olevaan
vaikuttamistoimintaan, jolla tuetaan kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaista kansalaisuutta. Jatkoimme tätä
työtä ja kansalaisraadin aloitteiden eteenpäin viemistä raadin jälkeen muun muassa Oulun kaupungin yhdenvertaisuustyöryhmässä. Kipinöitä! -hankkeen suunnittelija osallistui vuoden 2014 aikana yhdenvertaisuustyöryhmän työskentelyyn ja koosti Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen osuuden kehittämisehdotuksineen Oulun
kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Työryhmän työskentelyn myötä kansalaisraadissa esille tulleita asioita
ja ehdotuksia sisällytettiin Oulun kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Lisäksi järjestimme yhdenvertaisuus| KIPINÖITÄ / LOPPURAPORTTI
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tilanteen kartoitustyötä varten 13.1.2014 keskustelutilaisuuden, jossa päämiehet saivat tuoda esille omia
kokemuksiaan yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Kipinöitä! -hanke on myös toteuttanut kansalaisraadin
ehdotuksia käytännössä järjestämällä valmennuksia, koulutuksia ja toimintaa, joilla luodaan kohtaamisen,
yhteisöllisyyden ja osallisuuden edellytyksiä hankkeen toiminta-alueilla.

”Vaikuttavuudesta laajemmin ei vielä näyttöä. Osallistujille antoisaa.”
Kansalaisraadin jäsen
Kipinöitä! -hankkeen lisäksi VARES-verkosto on tarttunut oman toimintansa kannalta keskeisiin raadin
ehdotuksiin, kuten vapaaehtoistoiminnan koulutuksen kehittämiseen ja näkyvyyden lisäämiseen.
VARES -verkosto on esimerkiksi kehittänyt verkkosivuilleen raadissa ehdotetun kaltaisen kyselyn, jonka avulla
ihmiset voivat testata, millaisia vapaaehtoistoimijoita olisivat. Kysely myös vinkkaa vastaajille heille sopivaa
vapaaehtoistoimintaa. Konkreettisena kansalaisraadin työn jatkamisen kanavana VARES tarjoaa raadin
jäsenille mahdollisuutta osallistua verkoston toimintaan. Myös muut toimijat, kuten esimerkiksi Oulun kaupunki,
OK-opintokeskus, ODL:n vapaaehtoistoiminta, SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry ja Kumppanuuskeskuksen
neuvontapiste suhtautuvat moniin heitä koskeviin ehdotuksiin myönteisesti ja ovat vieneet aloitteita eteenpäin
toiminnassaan. Ohjausryhmätyöskentelyyn ja raadin toteuttamiseen osallistuneet yhteistyökumppanit pitivät
raatia antoisana kokonaisuutena, josta saivat paljon hyödyllistä menetelmällistä kokemusta ja konkreettisia
kehittämisehdotuksia omien organisaatioidensa toimintaan. Raadilla on ollut paljon positiivisia vaikutuksia niin
osallistujille itselleen, Kipinöitä! -hankkeelle kuin yhteistyökumppaneillekin, mutta kokonaisvaltaisen ja pitkän
aikavälin seurannan toteuttaminen raadin tekemien aloitteiden vaikutuksista oli ajallisesti rajatun
Kipinöitä! -hankkeen toiminnan aikana mahdotonta.

”Kipinöitä! -hankkeen järjestämä kansalaisraati vapaaehtoistoiminnasta oli yksi koko alueen
merkittävimpiä prosesseja 2013-2014. Prosessi etenee edelleen, mutta tavalla tai toisella mukana
oleminen ja aloitteiden eteenpäin saattaminen on ollut sekä VARES -verkoston henkilöstölle että koko
verkostolle uusia kokemuksia antavaa. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevana hankkeena
Kipinöitä! -hanke toimiikin oman päätavoitteensa lisäksi toimintatapojen uudistajana ja esimerkkinä
muille järjestötoimijoille alueella.”
Anne Mustakangas-Mäkelä, johtaja,
Vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES / Vuolle Setlementti ry
Parhaimmillaan kansalaisraadit edistävät osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä toimivat edustuksellisen demokratian
(vaaleilla valitut päättäjät) tukena ja rinnalla tuoden monipuolista tietoa ja kokemusasiantuntemusta kansalaisilta/
kuntalaisilta päättäjille ja viranhaltijoille päätöksenteon tueksi. Oulun kansalaisraati ei kaikilta osin (esim. raadin
kokoonpano, roolitus ja julkilausuman työstäminen) vastannut kansalaisraati -toimintamallin ideaalia, mutta oli
tästä huolimatta onnistunut kokonaisuus ja ensimmäinen kokeilu tämän tyyppisestä toiminnasta alueella.

”Kansalaisraadin perustaminen, sen työskentely ja tuottama julkilausuma on jo itsessään ollut
vaikuttamisprosessi niin paikallisesti, alueellisesti kuin myös kansallisesti. Kansalaisraati on ollut
edelläkävijä. Se on toiminnallaan näyttänyt seutumme asukkaille ja eri toimijoille; esim. järjestötoimijoille, kunnan virkamiehille ja luottamushenkilöille, oppilaitosten edustajille, uudenlaista
kansalaistoimijuutta ja vaikuttamisen väylän mahdollisuutta.”
Anne Mustakangas- Mäkelä ja Annukka Oksman-Hiukka,
Vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES / Vuolle Setlementti ry
Tarkempia tietoja voit lukea Kansalaisraadin loppuraportista, joka kuvaa Oulun kansalaisraadin prosessin, raadin
tuottamat kehittämisehdotukset, niihin saadut vastineet ja raadin jäsenten arviot raadin toteuttamisesta.
Raportti on luettavissa verkossa:
http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Julkaisut-Raportit/KVPS_Oulun_kansalaisraadin_loppuraportti.pdf
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Kansalaisraatilaiset
suunnittelevat
kysymyksiä raatiin
kutsutuille asiantuntijoille.

Kansalaisraadissa
keskusteltiin
pienryhmissä.
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Kansalaisraadin jäsenet
ideoivat julkilausumaa
fläppitaululle.

FA K TAT

Oulun Kansalaisraati:
Toteuttaja: Kipinöitä! -hanke
Ohjausryhmä: Mirva Pekkola (Me Itse ry.), Ritva Still (Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.), Marjo Tourula (SOSTE Suomen
sosiaali- ja terveys ry.), Maarit Niva (Oulun kaupunki, hyvinvointipalvelut), Minna Ruokangas (Oulun Diakonissalaitos,
vapaaehtoistoiminta), Annukka Oksman-Hiukka (Vuolle Setlementti ry, Vapaaehtoistoiminnan verkosto VARES)
Kansalaisraadin jäsenet: Hannu Liljamo, Mikko Niemelä, Anna-Maija Saastamoinen, Johanna Nummela, Elina Metsänen,
Pauliina Saarela, Vesa Ilola, Niina Jääskeläinen, Esa Paloniemi, Akil Abdulrahim, Marjo Kemppainen, Anne Koivistoinen,
Jan Hautala, Tuukka Lampela ja Turo Niiranen.
Kansalaisraadin fasilitaattorit: Anu Alanko, Pirkko Kepanen ja Leena Pääsky.
Kansalaisraadin asiantuntijapaneeli: Mirva Pekkola (Me Itse ry), Minna Ruokangas (ODL:n vapaaehtoistoiminta),
Marja-Leena Kemppainen (Oulun vammaisneuvosto), Jukka Nilivaara (Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto),
Marjo-Riitta Tervonen (SOSTE ry), Anne Kippola (Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta),
Tuija Pohjola (Oulun kaupunginhallitus), Eini Vasu (Oulun kaupungin Hiukkavaara projekti) ja Jukka Puolakanaho
(Pohjois-Pohjanmaan Verotoimisto)
Ohjausryhmän tapaamiset: 17.4., 23.5., 4.9. ja 4.11.2013
Kansalaisraadin tapaamiset: 24.9., 26.9., 1.10. ja 3.10.2013 sekä 12.8.2014 (päätöstapaaminen)
Muut tilaisuudet: Avustajakortti kuntalaisaloitteen luovutus Oulun valtuustoryhmien puheenjohtajille 4.11.2013,
Oulun vammaisneuvoston kokous 8.11.2013, Vapaaehtoisten päivän juhla 4.12.2013, Viestintä ja vertaistoiminta
verkkoon - hankkeen päätösseminaari 27.1.2014, apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhosen tapaaminen 2.4.2014,
VARES -verkoston vapaaehtoistoiminnan kevätpäivät 27.5.2014, 8.10.2014 Joukkoliikennejaoston jäsenten tapaaminen.

L Ä H T EE T

Raisio, Harri ja Vartiainen Pirkko (2011) Osallistumisen Illuusiosta aitoon vaikuttamiseen. Deliberatiivisesta demokratiasta ja
kansalaisraatien toteuttamisesta Suomessa. Helsinki: Suomen Kuntaliitto
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K I P I N Ö I TÄ! -TA R I N A

”Haluan valaa uskoa itsenäistä elämää suunnitteleviin nuoriin. Asiat lutviutuvat kun on valmis
tekemään onnistumisen eteen töitä!” Pauliina Saarela kannustaa Ammattiopisto Luovin opiskelijoita
Minusta on moneksi -kurssilla maaliskuussa 2015.

AKTIIVISEEN KANSALAISUUTEEN,
PA U L I I N A S A A R E L A N TA R I N A
T E K S T I : PA U L I I N A S A A R E L A N H A A S TAT T E L U N P O H J A LTA K O O N N U T M E R V I VÄ I S Ä N E N

K

ohtalolla oli varmasti näppinsä pelissä, kun Pauliina Saarela asteli Kipinöitä!-hankkeen Oulun toimistolle
toukokuussa 2013. Olimme juuri etsimässä sopivaa kokemusasiantuntijaa esittelemään omaa elämäänsä tukiasumisen ja henkilökohtaisen avun infotilaisuuteen. Pauliina tupsahti toimistolle kuin tilauksesta.
Tästä alkoi yhteistyö ja yhteinen vaikuttamisen matka, joka on jatkunut koko Kipinöitä! -hankkeen toiminnan
ajan. Pauliina on toiminut kokemuspuhujana ja työparina useissa järjestämissämme koulutuksissa ja tilaisuuksissa kertomassa omasta elämästään, työstään, vapaa-ajastaan ja henkilökohtaisen avun vaikutuksista elämäänsä.
Pauliina osallistui Kipinöitä! -hankkeen syksyllä 2013 järjestämään kansalaisraatiin ja on sen myötä vaikuttanut
vahvasti Oulussa meneillään olevaan keskusteluun ja kehittämistyöhön vammaisten ihmisten yhdenvertaisten
osallistumisen mahdollisuuksien edistämiseksi.
On joulukuisen maanantain iltapäivä, kun istahdamme Pauliinan kanssa keskustelemaan yhteistyöstämme ja sen
merkityksestä. Pauliina kokee saaneensa rohkeutta ja varmuutta erilaisista tilaisuuksista, joissa on ollut
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kertomassa omasta elämästään. Kansalaisraati oli hänen kohdallaan erityisen merkityksellinen, sillä se poiki uusia
kaverisuhteita, joita Pauliina oli jo pitkään kaivannut. Aktiivinen nainen toi kansalaisraadissa esille epäkohdan,
joka vaikuttaa monen vammaisen ihmisen elämään: avustajaa ei saa aina maksutta mukaansa kaikkiin harrastuksiin ja menoihin. Kansalaisraadin puitteissa tehtiin iso työ oululaisen liigajoukkueen Kärppien kanssa, jotta
tukea tarvitsevien ihmisten avustajat pääsevät peleihin maksutta muidenkin kuin pyörätuolia käyttävien
lätkäfanien osalta. Alussa oli haasteita, mutta käytännöt muuttuivat, kun annoimme tietoa erilaisista
avustamisen tarpeista. Kansalaisraati teki Pauliinan kertomien kokemusten pohjalta aloitteen yleisen avustajakortin kehittämisestä Oulun kaupunkiin. Avustajakortin avulla turvattaisiin avustajien maksuton sisäänpääsy
kaikkiin kaupungin järjestämiin ja ylläpitämiin tapahtumiin ja palveluihin.
Avustajakortin kehittäminen ei edennyt suoraan toivotulla tavalla, mutta kävimme Pauliinan kanssa tapaamassa sivistys- ja kulttuuripalveluista vastaavaa apulaiskaupunginjohtajaa Piia Rantala-Korhosta huhtikuussa
2014 asian edistämiseksi. Pauliina kertoo, että tapaaminen jännitti kovasti, mutta oli hienoa päästä kertomaan,
kuinka monenlaisia avun tarvitsijoita on ja kuinka joillekin ihmisille avustaja voi toimia sosiaalisten tilanteiden
tulkkina. Keskustelimme tapaamisessa yhdenvertaisten osallistumisen mahdollisuuksien ja palveluiden
saavutettavuuden edistämisestä. Tapaamisen jälkeen Piia Rantala-Korhonen selvitteli kaupungin kulttuurilaitosten käytäntöjä. Syyskuussa 2014 saimme vastauksen, että avustajat pääsevät kaupungin kulttuurilaitoksiin
maksutta mahdollistamaan avustettavan osallistumisen riippumatta vamman laadusta. Rantala-Korhonen toivoi
järjestöiltä listaa erilaisista avustajan kanssa liikkuvista asiakkaista, jotta asiakaspalvelijat osaisivat toimia oikein.
Tämän osalta pyysimme apuun Oulun vammaisneuvostoa, joka nyt jatkaa kansalaisraadin aloittamaa yhteneväisten käytäntöjen kehittämistä avustajien maksuttomasta sisäänpääsystä. Vammaisneuvosto teki avustajakortista
oman kulttuuripalveluihin ja joukkoliikenteeseen suunnatun aloitteensa tammikuussa 2015. Joukkoliikenteen
osalta olimme myös suoraan yhteydessä Oulun seudulliseen joukkoliikennejaostoon, jonka varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen tekikin vammaisten ihmisten avustajien ilmaisista matkoista joukkoliikenteessä valtuustoaloitteen kesäkuussa 2014. Syksyllä 2014 Kumppanuuskeskuksessa vierailleet joukkoliikennejaoston jäsenet
ovat luvanneet viedä avustajakorttiasiaa eteenpäin kevään 2015 aikana. Kaikki tämä vaikuttamistyö sai alkuunsa
huomiosta, jonka Pauliina toi esille kansalaisraadissa.

Pauliina Saarela ja Mervi Väisänen tapaamassa
Oulun apulaiskaupungin johtaja Piia Rantala-Korhosta huhtikuussa 2014.
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Seuraamme edelleen aloitteiden etenemistä ja uskomme monesta suunnasta tehdyn vaikuttamistyön tuottavan
lopulta toivottuja tuloksia. Keväällä 2015 vammaisneuvosto kutsui Pauliinan mukaan Oulun kaupungin vammaispoliittisen ohjelman suunnitteluryhmään. Hienoa, että Pauliina pääsee mukaan tähän tärkeään vaikuttamistehtävään.
Pauliinassa on yhteisen matkamme aikana syttynyt vaikuttamisen ja vapaaehtoistoiminnan kipinä. Hän on
uskaltanut ottaa vastuulleen itsenäisesti asuvien erityistä tukea tarvitsevien aikuisten vertaistukiryhmän vetäjän
pestin ja lähtenyt mukaan vapaaehtoistoimintaan Oulun Diakonissalaitoksen (ODL) keikka-avun kautta. Keväällä
2014 Pauliina sai ikävän uutisen, kun häneltä lopetettiin henkilökohtainen apu vapaa-ajan toimintaan. Pauliina
ei kuitenkaan jäänyt lepäämään laakereilleen, vaan yhdessä pohdimme uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja
yksinäisyyteen. Vapaaehtois- ja vertaistoiminta on tuonut uusia tuttavuuksia ja sisältöä elämään. Pauliina on
päässyt ODL:n kautta vapaaehtoiseksi Ikäihmisten olohuoneelle, missä hän on esimerkiksi osallistunut peli-iltaan
ja jouluaskartelutyöpajaan. ODL:n kautta Pauliinaa pyydettiin myös hänen suosikkijoukkueensa Kärppien peleihin
myymään joukkueen playoff-huiveja yhdessä Kärppä Ladies ryhmän kanssa. Tämä on Pauliinalle erittäin
mieluinen vapaaehtoistehtävä, ja tuototkin menevät hyväntekeväisyyteen. Pauliina kertoo ihmisten auttamisen
olevan lähellä hänen sydäntään, ja vapaaehtoistoiminnassa hän saa kokea auttamisen iloa. ODL:n vapaaehtoistoiminnan puitteissa hän on myös päässyt mukaan vapaaehtoisille tarkoitettuihin koulutuksiin ja tilaisuuksiin.
Tätä kautta pääsee tutustumaan muihin samanhenkisiin ihmisiin ja oppimaan uutta. Pauliina on aktiivinen jäsen
monissa eri yhdistyksissä, ja on niiden kautta saanut ystäviä ja tukea elämäänsä. Yhdistystoiminta auttaa häntä
jaksamaan töissä ja itsenäisessä elämässä.
Syksyllä 2014 jatkoimme Pauliinan kanssa yhteistyötämme oman elämän suunnittelun merkeissä. Tapasimme
muutamia kertoja Pauliinan kotona ja Kipinöitä!-hankkeen toimistolla. Tapaamisten aikana keskustelimme
Pauliinan elämästä, hänen vahvuuksistaan, kiinnostuksen kohteistaan sekä avun ja tuen tarpeistaan. Pauliinan
tavoitteena oli valmistautua tulevaan palvelusuunnitelman päivitykseen ja saada aidosti esille omia ajatuksia
elämästään sekä avun ja tuen tarpeistaan. Tapaamisten aikana Pauliina täytti Näin minä pärjään-vihkoa.
Pauliinan mielestä Näin minä pärjään-vihko ja yhteiset keskustelumme auttoivat häntä hahmottamaan omia
tuen tarpeita. Myös vahvuuksia ja taitoja oli hyvä miettiä, kun yleensä helpommin löydetään vikoja ja vaivoja.
Kaiken kaikkiaan yhteinen matkamme on ollut Pauliinalle voimauttava ja elämää rikastuttava kokemus.
Pauliina on antanut Kipinöitä! -hankkeelle äärimmäisen paljon oman asiantuntemuksensa ja kokemustensa
kautta. Tätä on vastavuoroisuus parhaimmillaan.
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Positiivista pöhinää
Matinkylässä
Kehitysvammaiset asukkaat mukana
asuinalueensa yhteisöllisyyttä kehittämässä.
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•
•

TEKSTI: SIRKKA RUIKKALA
K U VAT: S I R K K A R U I K K A L A J A J O S E F E R N A N D E Z

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Kipinöitä!-projekti käynnisti Espoon Matinkylässä alueellisia kehittämiskokeiluja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Kokeilujen tavoitteena oli edistää asukkaiden kohtaamisia ja
tutustumista sekä luoda toimintatapoja, joiden myötä niin kehitysvammaiset asukkaat kuin myös muut
marginaaliryhmiin kuuluvat pääsevät luontevammin mukaan yhteiseen elämänmenoon kartuttamaan sosiaalista
pääomaa omilla voimavaroillaan ja vahvuuksillaan. Jokaisella on jotain annettavaa.
Matinkylän kehittämiskokeiluilla luotiin asukkaille uusia toimintamahdollisuuksia, lisättiin erilaisten ihmisten ja
toimijatahojen välistä yhteistyötä, vähennettiin erilaisuudesta aiheutuvia ennakkoluuloja sekä lisättiin asukkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta. Projektissa on usean vuoden ajan tehty kokeilemalla kehittämisen yhteistyötä
Aalto-yliopiston Design Factoryn monitieteellisen MIND-tutkijaryhmän kanssa. Tästä yhteistyöstä saatu näyttö
innosti hyödyntämään ketterän kehittämisen toimintatapaa yhteisöllisyyden edistämisessä.
Pyrimme rikkomaan rajoja ja tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa siten, että ihmiset tulivat pois omista
siiloistaan. Kaikki tekivät kaikkea ilman rahaa, talkootyönä. Syntyi positiivista pöhinää.

V I S I O N A K A I K I L L E Y H T E I N E N M AT I N K Y L Ä
Kipinöitä!-projektissa valittiin alueellisen yhteisöllisyyden lisäämisen kokeilualueeksi Espoossa sijaitseva
Matinkylän kaupunginosa, joka oli myös yhden Kipinöitä!-projektin työntekijän asuinpaikka. Ehdotimme
alueellisten kehittämiskokeilujen yhteistyötä alueella sijaitsevalle Kalliolan Setlementin Asukastalo Kylämajalle,
jolla on toimitilat Matinkatu 7:ssä. Ensimmäisessä tapaamisessamme maaliskuussa 2013 Kylämajan työntekijöiden Sointu Tulkin ja Minna Miettisen kanssa totesimme jakavamme yhteisen vision yhteisöllisemmästä
Matinkylästä. Yhteistuumin päätettiin Kylämajan kanssa lähteä kutomaan kokoon alueen toimijoiden yhteistyöverkostoa – verkostoa, jossa olisi heti alusta lähtien mukana myös kehitysvammaisten ihmisten osallisuus.
Heti ensimmäistä tapaamistamme seuranneena päivänä lähetimme kokeiluluonteisesti seuraavan sähköpostiviestin muutamalle Matinkylän toimijalle:

Kohti yhteistä Matinkylää!
Meillä on unelma. Haluamme käynnistää Matinkylän kehittymiseen tähtäävää toimintaa. Pyrimme
kokeilemalla kehittäen kohti yhteistä Matinkylää.
Olemme kokoamassa yhteistyöryhmää, jota kiinnostaa lähteä kehittämään Matinkylää asukaslähtöisemmäksi
paikaksi. Pienimuotoisten kehittämiskokeilujen kautta voidaan löytää tapoja, joilla asukkaat pääsevät helpommin mukaan toimimaan yhteiseksi hyväksi.
• Toteuttajaverkostoa ovat tässä vaiheessa kokoon kutomassa Kehitysvammaisten Palvelusäätiön 		
		
Kipinöitä!-projekti sekä Asukastalo Kylämaja.
• Ajatuksena on pyytää mukaan ainakin seuraavia toimijoita:
		
o Espoon kaupunki (mm. vammaispalvelut, nuorisotoimi, mielenterveys- ja päihdepalvelut,
		
kirjasto Iso Omena)
		
o Matinkylän Huolto
		
o Alueen järjestötoimijoita (mm. Matinkylä-Seura )
		
o Setlementtiliiton Uusi paikallisuus-hanke
• Yhtenä konkreettisena kohteena on Matinkylän vanhan ostarin kasvojen kohotus.
Kehittäjäverkostoon tulevat voivat vaikuttaa kehittämiskohteisiin.
Kiinnostuitko kipinöimään kanssamme?
Tule mukaan kehittämään yhteistyössä yhteistä Matinkylää.
Suunnitellaan yhdessä Asukastalo Kylämajassa (Matinkatu 7) 8.4.2014 tiistaina klo 9.00 – 11.00.
Kertoisitko etukäteen 4.4. mennessä pääsetkö mukaan?
Ystävällisin terveisin,
Sirkka Ruikkala, Minna Miettinen ja Sointu Tulkki

Ensimmäisessä kokoontumisessa huhtikuussa olivat edustettuina KVPS:n Kipinöitä!-projekti, Kalliola Setlementin
Asukastalo Kylämaja, Espoon kaupungin Matinniityn asumisyksikkö, Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hanke ja
Matinkylän Huolto. Seuraavaan kokoontumiseen tuli lisää osallistujatahoja. Päätettiin, että Kipinöitä!-projekti ja
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Matin kyläfestit
toteutettiin Tehdään
yhdessä -teemalla.
Toteuttamisessa oli
mukana 23 eri tahoa.
Harmaus veks -tempaus
oli yhteisöllinen
tapahtuma jossa syntyi
yli Matinkylän vanhan
ostarin seiniin yli
200 m2 taidetta.
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Kalle Salonen
Cat Slide -levyllä soittava
ammattimuusikkojen
kokoonpano esiintyi
Matin kyläfesteillä
Monitoimitalon
konsertissa.

Kirjasto Omenan
kirjastopyörä jalkautui
Matin kyläfesteille.
Muru Vähänikkilä
esittelijänä.

Matin kyläfesteillä
esiintyi myös Style Dance
Industryn katutanssiryhmä.
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Asukastalo Kylämaja lähtevät koordinoimaan yhteisen kylätapahtuman – Matin kyläfestin - järjestämistä.

M AT I N K Y L Ä F E S T – K A I K I L L E Y H T E I S E N M AT I N K Y L Ä N
K O K E I L E M A L L A K E H I T TÄ M I S E N F O O R U M I
Ensimmäiset Matin kyläfestit järjestettiin 8.-13.9.2014. Runsas tapahtumatarjonta keskitettiin Matinkylän vanhan
ostoskeskuksen alueelle, sillä asukaspalautteen perusteella se oli koettu Matinkylän alueen eniten sekä fyysistä
että henkistä kohennusta kaipaavaksi paikaksi. Vanha ’ostari’ koettiin likaisena ja ankeana paikkana, joka oli jo
useita vuosia odottanut purkutuomiota. Lähipoliisi oli raportoinut alueen olevan hyvin levoton. Lähistöllä
sijaitsevan Espoon kaupungin Matinniityn asumisyksikön asukkaat olivat vältelleet vanhan ”ostarin” alueella
liikkumista ilta- ja yöaikaan. Kehittämiskokeilut päätettiin aloittaa juuri tältä alueelta.
Matin Kyläfestin näyttävimmäksi ja huomiota herättävimmäksi tapahtumaksi muodostui Harmaus
veks -graffititempaus. Graffitimaalaustapahtuman aikana kahdeksan graffiteihin vihkiytynyttä ammattimaista taiteilijaa Kaupunkikulttuurien Tuki ry:n organisoimana ja street art –taiteilija Maria Korhosen
johdolla loihti vanhan ostoskeskuksen likaisiin ja ankeisiin seiniin todellisen muodon muutoksen. Taidokkailla
kolme metriä korkeilla graffititeoksilla peitettiin 25 metriä pitkä käytävä. Sille syntyi maalauksia yhteensä 200
neliön verran. Taiteilijat antoivat oman työpanoksensa ilmaiseksi. Vanhan liikekeskuksen yrittäjät kustansivat
maalaustarvikkeet. Matinkylän Huolto antoi käyttöön työntekijöitään, tilojaan ja välineitään. Alueella asuvat
asukkaat – mukana myös kehitysvammaisia henkilöitä – saivat osallistua maalaustalkoisiin katsojina ja pääsivät
myös itse kokeilemaan spraymaalausta.
Vanhan ostarin alue oli festariviikon aikana täynnä maksutonta ohjelmaa. Ensimmäinen tapahtumapäivä alkoi
yhteisillä siivoustalkoilla, joihin otti osaa suuri joukko kaikenikäisiä paikallisia asukkaita. Loput päivät kuluivat
yhteisen juhlinnan ja ohjelmallisten tapahtumien merkeissä. Tarjolla oli Pop-Up -kirpputori, Etelä-Espoon
Eläkeläisten musiikkikerho Elmuskan vetämä yhteislaulutilaisuus, Kirjasto Omenan kirjastopyöräturneet,
Monitoimitalon Lava on vapaa –tapahtuma, katutanssitapahtuma, avoimia ovia Kylämajan ja muiden
järjestäjätahojen tapahtumiin, ilmaisia ruoka- ja kahvitarjoiluja, Monitoimitalolla järjestetyt ”Sekaisin
Matista” -nuorisokonsertti ja lahjakkaan matinkyläläisen Hammond-taiturin Kalle Salosen urkukonsertteja
Monitoimitalolla, Matinkappelissa sekä vanhalla ostarilla. Matin Kyläfest huipentui ”Kaivolta kajahtaa räpäten”
- konserttiin, jossa esiintyjäkaartissa oli mukana mm. rap-mummo Eila.

M I TÄ M AT I N K Y L Ä F E S T E I L L Ä TA V O I T E LT I I N ?
Lähdimme rikkomaan perinteistä toimintatapaa. Kehitysvammaiset ihmiset jäävät yleensä liian helposti marginaaliin. Nyt kutsuimme heidät mukaan alusta lähtien näkymään, kuulumaan ja toimimaan omien vahvuuksiensa
ja voimavarojensa kautta ja osallistumaan omien kiinnostuksen kohteidensa mukaisesti. Halusimme tuoda esiin
heidän lahjakkuuttaan. Halusimme tuottaa oivalluksia ja yllättää. Halusimme rohkaista ja tuottaa osallisuuden
kokemuksia.
Kehitysvamma on vain yksi ihmisen ominaisuus. Se ei saisi rajoittaa koko elämää, sillä ihminen ei ole yhtä kuin
vammansa. Rajoitteiden sijaan huomio pitäisi suunnata mahdollisuuksiin. Yhteisöjen tulisi kehittyä sellaisiksi, että
kaikilla olisi mahdollisuus osallistua ja myös kehitysvammaisilla ihmisillä olisi mahdollisuus rikastuttaa yhteisöjä
omilla taidoillaan ja voimavaroillaan.
Matin kyläfest -tapahtumaviikon aikana kehitysvammaisille asukkaille avautui monia erilaisia mahdollisuuksia
päästä käyttämään ja näyttämään omia voimavarojaan. Kehitysvammaiset henkilöt olivat mukana tapahtumissa
suunnittelijoina, toteuttajina ja osallistujina yhdessä muiden kanssa.
Matinkylän suunnittelutiimissä on alusta lähtien ollut aktiivisesti mukana Espoon kaupungin Matinniityn
asumisyksiköstä asukkaiden edustajana Tommi Korhonen, joka on asunut pitkään Matinkylässä. Tommi on
työskennellyt työryhmässä sitoutuneesti ja motivoituneesti. Hän toteaa:

”Haluamme kehittää kaikille asukkaille tekemistä Matinkylässä. Toivomme, että uusien
toimintamuotojen kautta Matinkylästä tulisi turvallisempi ja viihtyisämpi paikka asua.
Tätä kehittämistä meidän kannattaa jatkaa ihan samaan malliin.”
Suunnittelutiimissä on mukana Matinniityn asumisyksikön vastaava ohjaaja Tanja Hakkarainen, joka on toiminut
tarvittaessa myös Tommin taustatukena. Tanja toteaa:

”Projekti on tuonut Tommin elämään merkityksellistä sisältöä, hän on kokenut kuuluvansa porukkaan,
| KIPINÖITÄ / LOPPURAPORTTI

| KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ

|

R AY

|

80

joka pyrkii vaikuttamaan toiminnallaan hänen oman asuinalueensa viihtyvyyteen.
Omalla esimerkillään Tommi voi myös toimia rohkaisijana osallistumaan yhteiseen
tekemiseen muille asumisyksikkömme asukkaille.”
Kehitysvammaiset ihmiset antoivat ainutlaatuisen panoksen ohjelmistoon. Matinniityn asumisyksikössä
asuva taitava Hammond-urkuri Kalle Salonen konsertoi Matinkylän Monitoimitalolla järjestetyssä Lava on vapaa
-tapahtumassa. Yhdessä Kallen kanssa esiintyi solistina myös Matinniityn vastaavana ohjaajana toimiva Tanja
Hakkarainen. Heidän bravuurinsa on koskettava tulkinta Päivänsäde ja menninkäinen -kappaleesta. Lavalle astui
myös Kalle Salonen Bänd -kokoonpano, jossa Kallen lisäksi soittaa useita muita ammattimuusikoita. Heidän
ohjelmistonsa koostui vuonna 2013 ilmestyneeltä Kalle Salonen Cat Slide -levyltä valituista biiseistä, joista
useimmat ovat Kallen itsensä säveltämiä. Kalle konsertoi lisäksi myös Matinkappelin kirkkouruilla soittaen Bachia,
Beethovenia, Schubertia sekä paikalla olleen yleisön toivemusiikkia.
Lava on vapaa -tapahtumassa esiintyi musikaalisesti ja sosiaalisesti lahjakas Espoon kaupungin Kauklahden
asumisyksikössä asuva Kai Kärkkäinen, joka esiintyi tiikerin rooliasussa kitaralla lauluaan säestäen.
Vanhan ostoskeskuksen siivoustalkoisiin osallistui runsaasti Matinniityn asumisyksikön väkeä – asukkaita
ja ohjaajia.
Matinkylän yhteisöllisyyden kehittämistalkoissa Matinniityn asumisyksikön asukkaat ovat löytäneet tiensä
Asukastalo Kylämajaan, jossa heidät on otettu todella hyvin vastaan. Tarkoituksena onkin kutoa paikallisia
verkostoja ja lisätä niiden avulla yhteisöllisyyttä ja vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten sosiaalisia valmiuksia
sekä ihmissuhteita.

VA I K U T U K S I A J A VA I K U T TAV U U T TA
Matin Kyläfest oli monimuotoinen tapahtuma, joka lisäksi alueen yhteisöllisyyttä. Tapahtuma tavoitti eri-ikäisiä
ja eri elämäntilanteissa olevia asukkaita monipuolisella ohjelmatarjonnalla ja rohkeilla lähestymistavoilla. Se
tutustutti ja toi yhteen alueen eri toimijoita, joilla on tavoitteena alueen hyvinvoinnin ja viihtyisyyden lisääminen.
Tapahtuma vakiinnutti asemansa ja se järjestettiin onnistuneesti uudelleen syyskuussa 2015.
Matinkylän kokeilemalla kehittämisen verkostossa mukana olevat tahot vuoden 2014 alussa olivat:
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö/Kipinöitä!-projekti, Kalliola Setlementin Asukastalo Kylämaja, Suomen
Setlementtiliiton Uusi paikallisuus–hanke, Matinkylä-Seura ry, Matinkylän Huolto Oy, Espoon kaupungin
vammaispalvelujen Matinniityn asumisyksikkö, Kaivo Espoo ry, Olarin seurakunta, Espoon vapaaseurakunta,
Espoon kaupungin nuoriso- ja liikuntatoimi, Espoon kaupungin kulttuuritoimi, Espoon kaupunginkirjasto/Kirjasto
Omena, Kaupunkikulttuurien Tuki ry, Tanssikoulu Style Dance Industry, Lähimmäisapu ry, Ilolla Unelmatehdas Oy,
Etelä-Espoon Eläkeläiset ry, Matinkylä-Olarin lähipoliisi, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Espoon kaupungin
Suur-Matinkylä –projekti, Suur-Matinkylän asukasfoorumi, Espoon kaupungin viher- ja puistopalvelut,
Espoon kaupunkitekniikka –liikelaitos, Espoon kuvataidekoulu, Via Dia ry, Leiskuva.
Matinkylän kehittämisverkoston jäseniltä saatua palautetta yhteistyön vaikutuksista ja vaikuttavuudesta:

”Kehitysvammaisia oli mukana sekä tapahtuman järjestelyissä että esiintyjinä. Juuri näin voidaan
edistää tasa-arvoa ja ihmisten ymmärrystä siitä, että erilaisuus on ihan oikeasti yhteisön rikkautta ja
että jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja yhteisölle voimavara.”
”Koordinaattoreina toimineille - Sirkka Ruikkalalle ja Sointu Tulkille - annan pelkästään ja vain
ruusuja. Heidän roolinsa tapahtuman järjestämisessä ja onnistumisessa oli ratkaiseva. He tekivät
erinomaista alueen yhteisöllisyyttä edistävää työtä. Ilman heidän työpanostaan ja innostustaan alueen
toimijoita ja kaupungin virkamiehiä ei olisi saatu mukaan yhteistyöhön.”
”Matinkylä-Seura on ehdottanut Espoon rakennuslautakunnalle, että tapahtuma palkittaisiin
vuoden HURRAA -palkinnolla. (palkinto myönnettiin uudisrakennuskohteelle)”
Sirpa Aarniolehto-Kotilainen, Matinkylä-Seuran puheenjohtaja ja
Suur-Matinkylän asukasfoorumin valmisteluryhmän sihteeri

”Heti kun ensi kertaa sain yhteydenoton tapahtumaan liittyen ja sain kuvauksen tapahtumasta, olin
todella haltioissa ja todella iloinen, että tällainen yhteistyön näyte olisi Matinkylästä tulossa.”
”Matinkylän vanha alue on elänyt hiukan hiljaiseloa ja naapurissa edelleen laajentuva ostoskeskusalue on vienyt paljon huomioita. Matin kyläfestit olivat juuri sellainen tilaisuus, jossa vanha alue pääsi
näyttämään parastaan, halun ja ylpeyden omasta alueestaan.”
”Koordinaattorit ovat olleet elinehto kyläjuhlille ja tapahtuman mahdollistavat tekijät. Ilman
koordinoivaa tahoa tapahtumat lähtökohtaisesti ei voi oikein onnistua. Huikea suoritus koordinaatto| KIPINÖITÄ / LOPPURAPORTTI
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Matin kyläfesteillä oli
ohjelmaa oli tuottamassa kaikenikäiset
kaikenikäisille. Kuvassa
Etelä-Espoon Eläkeläisten
Elmuska esiintyy.

Matin kyläfestien
pop-up kirpputorille sai
tulla vapaasti kuka vaan
myymään ja ostamaan.

Matin kyläfestien
opastaulu opasti
tapahtumapaikoille.
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reilta, miten he todella lyhyessä ajassa keräsivät verkoston kokoon ja saivat valtavat joukot liikkeelle,
lopputuloksena viikon mittainen koko alueen yhteinen tapahtuma.”
”Matin kyläfest on parhaimpia malliesimerkkejä siitä, miten yhteisöllisyys voi toteutua. Myös jotain
sellaista, mitä ei voi pelkällä rahalla saada eikä pelkällä rahalla toteuttaa.”
”Jo tämän vuoden tapahtuma näytti miten paljon Kipinöitä!-projekti edisti erityisryhmän aktiivisuutta ja heidän merkitystään alueensa toimijoina.”
”Tapahtuma on antanut alueelle ihan uutta ilmettä ja voimaa, ihmisten arvostusta omaa elinympäristöön kohtaan. Pidän tätä merkittävänä, että on voitu tehdä asioita yhdessä, alueen asukkaat
ovat voineet vaikuttaa ja tulla kuulluksi / nähdyksi.”
”Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden näkökulmasta Matin kyläfest on hienon yhteistyön alkua.
Ennen tilaisuutta olimme miettineet, että millä keinolla pystymme alueen toimintaan mukaan pääsemään ja millä keinoin pystymme edesauttamaan alueen elinvoimaisuuden kehittymistä. Tapahtuman
myötä pääsimme astumaan sisään laajaan verkostoon, jossa näemme pelkästään hyviä yhteistyön
paikkoja ja kehittämismahdollisuuksia. Verkosto ja sen toimintatapa on hyvin innostava, jossa on
paljon erilaisia mahdollisuuksia.”
Johanna Vepsä, tuotantopäällikkö, Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut,
Kulttuurin tulosyksikkö, Espoon kaupunki

”Koordinaattoreilla (Sirkalla ja Soinnulla) oli aikaa ja kärsivällisyyttä pitää lankoja käsissään ja koota
palaset kohdalleen. Mielestäni tämä kunkin tahon roolitus, omiin asioihin keskittyminen sekä toisten
osaamisenhyödyntäminen moninkertaisti ja mahdollisti sen hyvän, mitä aikaan saatiin.”
”Lisäksi tämä taas kerran osoitti sen, kuinka paljon voidaan yhdessä saada aikaan, jos tekeminen
suunnitellaan ja johdetaan hyvin. Ilman koordinaattoreitamme tämä ei olisi ollut mahdollista.”
”Matinkylän vanhan ostoskeskuksen liikekiinteistön hallitus esitti vilpittömän kiitoksensa koko
tapahtumasta tapahtuman jälkeisessä hallituksen kokouksessaan.”
”Tapahtumalle kaivataan selkeästi jatkoa jossain muodossa.”
”Myös Matinkylän Huollon toimitusjohtajana koen tapahtuman erittäin onnistuneeksi ja opettavaiseksi ja olemme valmiit omassa roolissamme uusiin koitoksiin, joissa hyödynnettäisiin parhaat
käytännöt tästä ja sitten otettaisiin uusia haasteita.”
Mikko Peltokorpi, Matinkylän Huollon toimitusjohtaja

”Tämmöinen asukkaiden mukaanotto ympäristönsä viihtyvyyden parantamiseksi ”kaikki yhdessä”
on todella loistavaa ja sopii Espoon kaupungin tarinaan: Tehdään yhdessä!”
Anna Suihko, Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, vuorovaikutussuunnittelija

”Espoon kaupunki pyrkii herkällä korvalla tunnistamaan, kun jollakin asuinalueella viriää lupaavaa,
asukkaiden ja alueen toimijoiden käynnistämää kehittämistoimintaa. Matinkylän alueen projektinjohtaja Markus Saaren vihjeestä aloitin heti lomien jälkeen yhteistyön Matin kyläfest -tapahtumaa
järjestävien kanssa. Kireä aikataulu edellytti tiivistä ja saumatonta yhteistyötä kaupungin eri tahojen
kanssa.”
”Oma roolini oli mm. auttaa ostarin graffititempaukseen liittyvissä lupa-asioissa sekä ohjata
muutenkin kaupungilla oikeiden tahojen luokse esimerkiksi siivoustalkoiden järjestämisessä.”
”Tapahtuman aikana kävin itse paikalla havainnoimassa, miten alueen asukkaat ottavat vastaan
tuolloin tekeillä olleen nuorten graffititeoksen. Suihkehöyryisessä ilmassa oli aitoa tekemisen
meininkiä ja monet kauppamatkalla olijat jäivät katsomaan työn edistymistä. Kaikki haastattelemani
asukkaat olivat tyytyväisiä siihen, että nuoret on näin saatu positiivisella tavalla ”merkitsemään
reviiriään”, yhdessä vanhempien ihmisten ja kiinteistön omistajatahon kanssa. Matinkylä on myös
nuorten Matinkylä!”
”Matin kyläfestin Graffititempauksen merkityksen näen yksittäistä tapahtumaa ja tämän tuloksena
syntynyttä taideteosta suurempana. Se haastoi kaupungin vallitsevat toimintatavat ja linjaukset, mikä
on johtanut kaupungin sisällä keskusteluihin graffiteja koskevasta nollatoleranssista: missä määrin
asukkaille voitaisiin antaa mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi tämäntyyppisellä taiteella asuinympäristöönsä. Erityisen mielenkiintoinen kysymys on lähiöissä, joita usein vaivaa tietty kaupunkikuvallinen
monotonisuus.”
”Matinkylässä tarkoitus on jatkaa urbaanin ympäristön kohentamista ympäristötaiteen keinoilla,
mahdollisina kohteina roska-astiat, sähkökaapit ja alikulkutunnelit. Tällä halutaan vastata myös alueella
tehdyn turvallisuuskävelyn asettamiin haasteisiin.”
”Kaikkiaan Matin kyläfest osoitti jo ensimmäisenä toimintavuotena, että tällä olisi edellytyksiä
muodostua pysyväksi asukkaita yhteen kokoavaksi kansalaistapahtumaksi. Kokeilemalla kehittämisen
periaatteiden mukaisesti voitaisiinkin kokeilla sitä, että syntyneitä toimintamalleja ja tapahtumasisältöä
liitettäisiin osin osaksi alueen muita tapahtumia.”
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Matin kyläfestien
siivoustalkoisiin osallistui
kaikenikäisiä. Kuvassa
Heidi ja Grace Furu
ikkunoiden pesussa.

Matin 2014 kyläfestin
järjestämiseen
osallistuneet tahot
kertoivat tahtovansa
jatkaa Matinkylän
yhteisöllisyyden
kehittämistä.
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”Poikkeuksellisen nopealla aikataululla saatiin mobilisoitua hyvin laaja joukko alueen toimijoita
työskentelemään yhteisen tapahtuman hyväksi. Kokeilemalla kehittämisen -periaate osoitti tässä
tapauksessa toimivuutensa, vaikka suurimmilla toimijoilla - kuten kaupungilla - oli haasteellista ehtiä
tähän kaikilta osa-alueilta mukaan.”
Kai Fogelholm, projektipäällikkö, Espoon kaupunki (tekninen- ja ympäristötoimi), jonka vastuulla on koordinoida Asuinalueiden kehittämisohjelman 2013-15 Espoon kohdealueen kehittämistyötä sekä tukea myönteisten kehityskulkujen käynnistymistä muissakin alueilla 1960-70 -lukujen kaupunginosissa.

”Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Kipinöitä!-projekti on toiminut mielestäni kiitettävällä tavalla
aktivoidessaan vammaisia henkilöitä antamaan panoksensa yhteisönsä eteen.”
”Olen itse kuntouttanut työ-elämässäni kehitysvammaisia ja tämä projekti toteuttaa ansiokkaasti
perustehtäväänsä tuomalla uusia näköaloja yhteiskuntaamme.”
Raisa Saloheimo, Lähimmäisapu ry:n perustajajäsen ja hallituksen varapuheenjohtaja

Oheisaineistoa verkosta:
• Video Harmaus veks -graffititapahtumasta (11.9.2014) on nähtävissä osoitteesta
http://stadi.tv/ohjelma/matinkylan-vanha-ostari
• Videokooste Matin kyläfestien (8.-13.9.2014) ohjelmatarjonnasta:
https://www.youtube.com/watch?v=RTP00mo-wSQ (Matin kyläfestien YouTube-linkitys)
• Matinkylä-Seuran Matin kyläfestin Facebook-tapahtuma
https://www.facebook.com/events/696012603808419/

K I P I N Ö I TÄ! -TA R I N A

T O M M I N M AT K A S S A K Y L Ä F E S T E I L L Ä
Tommi Korhonen toi asukasnäkökulmaa Matinkylän ketterän kehittämisen kokeiluissa
ja Matin kyläfestin toteutuksessa. Kuvat kertovat mitä kaikkea yhdessä saatiin aikaiseksi.

Matin kyläfestille luotiin ilmettä ja tehtiin
opastelakanoita käsityönä Asukastalo Kylämajan
työryhmässä.

Espoon kaupungin Matinniityn asumisyksikkö
on kuulunut alusta lähtien Matinkylän
kokeilemalla kehittämisen verkostoon ja
Matin kyläfestin toteuttajakuntaan. Asukkaiden
edustajana verkostossa on Tommi Korhonen
(kuvassa lippis päässä). Asumisyksikön
työntekijöiden näkökulmaa verkostossa
edustaa vastaava ohjaaja Tanja Hakkarainen
(istuu kuvassa Tommin oikealla puolella).
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Matin kyläfestin tapahtumaviikko aloitettiin
vanhan ostarin yhteisillä siivoustalkoilla.
Tommi Korhonen ahertaa vaimonsa Lindan
kanssa ikkunanpesussa.

Matin kyläfestin siivoustalkoiden tauolla Tommi
Korhonen ja muuta talkooporukkaa rentoutuu
Kaivon eteen perustetussa katukahvilassa.

Matin kyläfestin
kylttipajassa tehtiin
opastinkylttejä.
Kylttejä olivat
luomassa Tommi ja
vaimonsa Linda
Korhonen.

Matin kyläfestin eniten julkisuutta saanut tapahtuma
oli yhteisöllisesti toteutettu Harmaus veks -graffititempaus, johon kaikilla kiinnostuneilla oli mahdollisuus osallistua. Tempauksen aikana syntyi yli 3 metriä
korkeita näyttäviä taideteoksia noin 200 neliömetrin
alueelle Matinkylän vanhan ostarin seiniin. Harmaus
veks -graffititempauksen vetäjänä toimi Kaupunkikulttuurien Tuki ry:stä Maria Korhonen ja hänen
mukanaan kahdeksan ammattimaista tekijää.
Maria ja graffitin tekoa onnistuneesti kokeillut Tommi
Korhonen kiittelivät toisiaan hyvästä yhteistyöstä.

Tommi Korhosella on ollut monta roolia Matin
kyläfestissä. Hän on ollut mukana suunnittelijana,
toteuttajana ja osallistujana.
Tommi tahtoi kokeilla myös graffitin tekoa
ammattilaisten opastuksella. Toimittaja Eeva
Grönstrand kuvaa Tommia Ketju-lehden
artikkelia varten.
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Tommi Korhoselle mieleisin teos oli Matin
kyläfestien Harmaus veks -tapahtumassa tehty
auringonlasku.
Tommi oli vaikuttunut, kuinka taitavasti
graffititaiteilijat loivat näyttäviä teoksia
spraymaaleilla.

Toimittaja Eeva Grönstrand kävi haastattelemassa
Matin kyläfestien suunnitteluryhmään kuuluneita
Tommi Korhosta ja Tanja Hakkaraista.
Ketju-lehti julkaisi numerossaan 5/2014
Matin kyläfesteistä kertovan artikkelin otsikolla
”Positiivista pöhinää Matinkylässä”.

Matinkylän kokeilemalla kehittämisen verkosto
on päättänyt jatkaa asukaslähtöistä toimintaansa.
- Tammikuun 2015 kokouksessa perustettiin
neljä asukkaiden elinkaaren vaiheiden mukaista
työryhmää: Lasten Matinkylä, Nuorten Matinkylä,
Työikäisten Matinkylä ja Senioreiden Matinkylä.
Lisäksi perustettiin Matinkylän asuin- ja luontoympäristön kehittämisryhmä.
- Seuraavat Matin kyläfestit on päätetty järjestää
10.-12.9.2015.
Tommi Korhonen jatkaa Matinkylän yhteistyöverkostossa tehtävää ketterää kehittämistyötä
Työikäisten Matinkylä –työryhmässä. Työryhmän
vetäjänä toimii Matinniityn asumisyksikön
vastaava ohjaaja Tanja Hakkarainen.
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Kipinöitä!-hankkeen
yhteenveto
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•

TEKSTI: PETTERI KUKKANIEMI

TAV O I T T E E T
Kipinöitä!-hankkeen toiminta oli monipuolista ja -ulotteista ja määrällisesti suurta. Vuoden 2014 alussa
pilkoimme projektin päätavoitteen aiempaa konkreettisemmiksi osatavoitteiksi, kehitysvammaisten ihmisten
osallisuuden toteutumista lähiyhteisössä nähtiin toteutettavan
1.
2.
3.
4.

järjestämällä ja olemalla mukana erilaisissa tapahtumissa ja ilmiöissä
toteuttamalla erilaisia valmennus- ja koulutuskokonaisuuksia
kehittämällä ja kokeilemalla uusia, innovatiivisia käytäntöjä ja toimintamalleja
vaikuttamalla ja täten vahvistamalla kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaista
kansalaisuutta.

Selkeämpi osatavoitteiden määrittäminen auttoi järjestettävän toiminnan perusteiden hahmottamisessa, vaikka
silti monipuolisen toiminnan lokerointi tuntui välillä haastavalta. Visuaalinen havainnollistaminen oli tässä tukena,
esimerkiksi vuoden 2013 toimenpiteet hahmotimme vaikutusten ja toiminta-alueiden kautta oheisen kuvan
kautta.
Vuoden 2013 toimenpiteiden vaikutukset ja toiminta-alueet.

Säännöllisesti, liki jokaisessa projektin tiimipalavereissa palattiin tarkastelemaan projektille asetettuja
päämääriä: luommeko toiminnallamme aitoja mahdollisuuksia kehitysvammaisille ihmisille yhteisöön
osallistumiselle, mahdollistammeko yhteistoimintaa lähiyhteisöissä ja luonnollisten suhteiden syntyä? Välillä
tuntui, että rämmimme päämäärämme kanssa suossa; miten esimerkiksi voimme kuvitella ihmisten liittyvän
lähiyhteisöön jos yhteisöllisyyttä ei ainakaan ensisilmäyksellä näytä olevan olemassa? Näissä tapauksissa
päätimme luoda sitä itse, omalla toiminnallamme, kehitysvammaisten ihmisten ehdoilla. Onneksi kuitenkin
yhteisöjä ja yhteisöllisyyden kipinöitä usein kuitenkin oli olemassa, tällöin työksemme riitti yhdistää ihmiset
yhteen, antaa ideoita ja tuupata oikeaan suunta.
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T O I M I N TA A O H J A N N E E T P E R I A AT T E E T
Toimintaamme ohjaavia keskeisiä ohjesääntöjä olivat:
- Kehitysvammaiset ihmiset toiminnan keskiössä. Ihmiset ovat mukana osallistumisen lisäksi myös
toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa esimerkiksi vertaiskouluttajan, asiantuntijan tai kokemuspuhujan
rooleissa.
- Rohkeus tarttua tilaisuuksiin. Ei pysyttäydytä liian jääräpäisesti lukkoon lyödyissä suunnitelmissa vaan
tartutaan tilaisuuksiin ja mukautetaan toimintaa ja nivotaan uutta osaksi sitä. Suunnitelmia vuotta eteenpäin
tehdessämme emme voi tietää kaikkia mahdollisuuksiamme etukäteen, esimerkiksi kaikkia niitä
mielenkiintoisia yhteydenottoja joita saimme: ideoita, pulmia ratkaistavaksi, verkostoja joissa toimia,
yhteistyötarjouksia.
- Mukana siellä missä tapahtuu. Liitytään mukaan olemassa olevaan, ei luoda toimintaa itse tyhjästä. Jos
kyse olisi vaikka festivaaleista, ei lähdetä luomaan sellaisia itse tai jäädä kiinni erityisryhmille suunnattuihin
tapahtumiin vaan rakennetaan siltoja kaiken kansan tapahtumiin. Ei erityistä toimintaa erityisille ihmisille, 		
vaan osallisuutta yhteiskunnassa.
- Ei yksin vaan yhdessä. Kaikessa toiminnassa jossa olemme mukana, on mukana myös yksi tai useampi
kumppani tavalla tai toisella. Tätä perustelimme ennen kaikkea jatkuvuuden ja toiminnan juurtumisen
näkökulmasta. Kysymys kuului: jos luomme nyt jotain, mitä tapahtuu projektin päättymisen jälkeen.
Parhaimmissa tapauksissa saimme esimerkiksi tuotua yhteen kaksi ennestään toisilleen tuntematonta toimijaa
ja toimimaan jonkinlaisena katalyyttina, joka edistää ja nopeuttaa toivottujen tulosten syntymistä ja kun
vetäydymme pois, toiminta ei lopu siihen.
- Kehitetään kokeilemalla. Pyritään pitämään kokeilukynnys mahdollisimman alhaalla ja kysymään
tarpeeksi usein hyvien ideoiden kohdalla itseltämme kysymyksiä, kuten ’miten tätä voisi koittaa mahdollisimman helposti? Miten toimimme mahdollisimman nopeasti, vähemmällä vaivalla ja resursseilla jotta löydämme
toivotut lopputulokset? Samalla halusimme aina luoda jotain uutta ja erilaista, harvoin toistaa itseämme tai
mennä polkuja joissa oli jo aiemmin kuljettu.
- Ratkaisukeskeisyys. Etsitään ongelmakohtia ja niiden ratkaisuja, ei vältetä niitä. Ymmärretään ja jaetaan
ymmärrystä siitä, että ratkaisut jotka toimivat kehitysvammaisten ihmisten elämässä, toimivat hyvin usein
myös muidenkin ihmisryhmien keskuudessa, esim. selkokielisyydestä ja asioiden pilkkomisesta paloiksi on
hyötyä kelle tahansa, ei vain kehitysvammaisille ihmisille.

2012
Hanke aloitti toimintansa vuoden 2012 maaliskuussa, jolloin projektipäällikkö aloitti työnsä. Tätä oli edeltänyt
hankesuunnitelman tekeminen edellisen vuoden keväänä ja myönteinen rahoituspäätös Raha-automaattiyhdistykseltä vuoden 2011 lopussa. Kesäkuun alkuun mennessä hankkeessa oli tavattu ja sovittu tarkemmin
yhteistyöstä aiesopimusosapuolten kanssa, tarkennettu tulevan vuoden toimintasuunnitelma, valmisteltu verkkosivujen julkaisu, sovittu ensimmäisen julkaisun käännöstyöstä ja kokoonnuttu yhteen vertaistutkimuksen
merkeissä. Vuoden loppuun mennessä yhteistyön pohjatyö oli tehty Demos Helsingin, Aalto yliopisto, Kehitysvammaisten Tukiliiton (KVTL) ja Me Itse –yhdistyksen kanssa. Saman henkisyys ja yhteiset tavoitteet yhdistivät
meidät uusiin tuttavuuksiin, näitä olivat esimerkiksi OmaPolun Voimavirta-toiminta, Lyhty ry ja Setlementtiyhdistyksen Uusi paikallisuus -hanke. Tämä työn tulokset näkyivät tulevina vuosina:
Demos Helsinki: Lähemmäs – neljä polkua hyvinvoinnin paikalliseen rakentumiseen –raportti (2013), tukiryhmänä toimineen Horisonttiryhmän kokoukset (2013: 4 tapaamista)
Aalto yliopisto: Mind-tutkimusryhmän yhteistyö, kokeilukilpailut KVPS-konsernissa ja Rinnekodissa 2013-2014
KVTL: Mahti-hankkeen tukiryhmässä mukanaolo ja vertaistuki, yhteistyö viestinnässä
Me Itse ry: johtoryhmän jäsenten (2) sitoutuminen hankkeen ohjaukseen säännöllisissä palavereissa ja
Horisonttiryhmän työssä, yhdistyksen julkilausuma lähiyhteisöön kuulumisen tärkeydestä (2013), paikallisen
alajaosten kanssa tehty yhteistyö Espoossa ja Oulussa
OmaPolku ry: Voimavirta-toiminnan kanssa järjestetyn Ravintolapäivän tempauksen toteutus keväällä 2013
Lyhty ry: Radio Valon verkostossa vaikuttaminen ja lyhtyläisten asiantuntemuksen hyödyntäminen ja kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden tukeminen useammissa tapahtumissa (yhteistyö esim. kehitysvamma-alan
neuvottelukunnan konferenssissa 2013 ja Kultturellia!-kulttuuripäivillä 2014.)
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Uusi paikallisuus-hanke: Hankkeen Kansalaisraatitoiminnassa mukanaolo 2012, oman kansalaisraadin
järjestäminen kokemusten innoittamana 2013
Lisäksi vuoden loppuun mennessä ensimmäinen julkaistava materiaali oli saatu käännettyä. Englantilaisen
Helen Sanderson Associatesin kanssa yhteistyössä käännettiin opas yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä, tämä
julkaistiin painetun kirjasen ja vapaan verkkomateriaalin muodossa 2013. Vertaistutkimusverkosto kokoontui
toistamiseen vuoden lopussa ja aluetyöntekijät rekrytoitiin hankkeeseen: kaksi Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun alueelle ja yksi Pohjois-Suomen alueelle.

Vuodesta 2013:sta hankkeen työntekijöinä toimi Arja, Mervi, Petteri ja Sirkka.

Arja Haapio

Mervi Väisänen

Petteri Kukkaniemi

Sirkka Ruikkala

Otteita tiimipäivien 4+1 -arviosta:

”Opittu että oppimista vielä yhteisöllisyydestä ja sen merkityksestä on paljon – aihepiiri on
moniulotteinen”
”Laajan aiheen vuoksi on tärkeä pyrkiä pitämään hankkeen fokus kirkkaana”
”Hyvät lähtökohdat hankkeelle, ilmapiiri aiheen parissa työskentelemiselle positiivinen”
4+1 -arvio on yksilökeskeisen suunnittelun työväline, joka kysyy viisi tärkeää kysymystä: Mitä olemme tehneet
ja kokeilleet? Mitä olemme oppineet? Mihin olemme tyytyväisiä? Mitkä ovat huolenaiheemme? Mitä teemme
seuraavaksi?

2013
”On ilo huomata, kuinka innoissaan KVPS lähtee mukaan yhteistyöhön.”
”Meillä on yhteisiä intressejä ja kehittämiskohteita ja olemme saaneet oppia yhdessä
kansalaisaktiivisuudesta!”
Poimintoja 2013 vuoden kyselystä yhteistyökumppaneille.
Kouluarvosana kumppanuudesta 9,24/10 (34 vastaajaa)
2013 vuonna pääsimme hankkeessa hurjaan vauhtiin. Järjestetyiksi tapahtumiksi laskettiin suoritekoonnissa
80 järjestettyä tapahtumaa. Tapahtumat luokiteltiin sen mukaan, oliko hankkeen rooli organisoinnissa päävastuullista (55 tapahtumaa), nähtiinkö kumppaneiden rooli erittäin merkitykselliseksi (21 tapahtumaa) ja oliko
tapahtuma luonteeltaan koulutuksen, valmennuksen tai seminaaritilaisuuden kaltainen (17 tapahtumaa). Tämän
arvion pohjalta keskeisiä tapahtumia oli vuoden aikana 41. Kaikissa tapahtumissa yhteensä oli osallistujia 1735,
joista kehitysvammaisia ihmisiä oli 519. Poimintoina näistä kolme esimerkkiä jokaisen osatavoitteen alta.

Osatavoite: Järjestää ja olla mukana erilaisissa
tapahtumissa ja ilmiöissä, joilla tuemme kehit ysvammaisten
ihmisten osallisuuden toteutumista
- Lasten oikeuksien päivän tempaus. Suunnittelimme ja toteutimme Tuusulassa yhdessä paikallisen koulun
oppilaiden ja opettajien kanssa tempauksen, jossa oppilaat perehtyivät omiin oikeuksiinsa ja tulivat
kuulluiksi. Tempaus konkretisoitui mielenilmausmarssiin paikalliselle kunnantalolle. Oletettujen vaikutusten
lisäksi tempaus mm. keräsi mediahuomiota, valtuustovierailun ja kiertävän valokuvanäyttelyn.
- Haastoimme joukon kehitysvammaisia ihmisiä ja kumppaneita (OmaPolku ja Hki KVtuki -57) järjestämään
Ravintolapäivän tempaukset sekä Tampereella että Helsingissä. Kehitysvammaiset ihmiset pääsivät suunnittelemaan ja toteuttamaan Kipinöitä!-projektin ja yhteistyökumppaneina toimineiden OmaPolku ja
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Hki KVtuki-57:n työtekijöiden taustatukemana omannäköiset tapahtumat pop-up ravintoloissaan, joiden
nimiksi tulivat Voimala ja Kananlento. Tempaukseen osallistumalla kehitysvammaisilla henkilöillä oli
mahdollisuus kokeilla uusia rooleja, antaa omaa panostaan yhteisölle ja rikkoa ennakkoluuloja. Ravintolapäivänä molemmissa ravintoloissa riitti paljon kävijöitä ja kokeilut olivat menestys.
- Toteutimme yhdessä kehitysvammaisten ihmisten kanssa Mahdollisuuksien tori -osatapahtumat Oulussa ja
Espoossa. Oulussa tehtiin näkyväksi osallistujien voimavaroja, vahvuuksia ja osaamista ja tuotiin esille työllistymiseen liittyvää problematiikkaa, Espoossa toteutettiin kaveritori, jolla pyrittiin luomaan uusia kontakteja ja
tuttavuuksien ja pidettiin esillä kehitysvammaisten ihmisten oikeuksia. Samalla tavalla kuin Ravintolapäivissä,
kehitysvammaiset itse osallistuivat tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen.

Osatavoite: Toteuttaa erilaisia valmennus ja koulutuskokonaisuuksia,
joilla tuemme kehit ysvammaisten ihmisten osallisuuden toteutumista
- Vertaistutkimuksen prosessissa kehitysvammaiset ihmiset ovat tutkineet, mitä mieltä toiset kehitysvammaiset ovat heille tärkeistä asioista. Vertaistutkijat (11) ja tukihenkilöt (5) osallistuivat vuoden aikana kuuteen
järjestettyyn työpajaan ja saivat valmiiksi tutkimusraportin.
- Yhteisön rakentajat -pilottivalmennuksessa yhteensä kahdeksan kehitysvammaisen ihmisen ja ohjaajan
ryhmä kartoitti omia vahvuuksiaan ja teki erilaisia yhteisöön kiinnittymisen kokeiluja omista kiinnostuksen
kohteista lähtien kahden kuukauden ajalla. Valmennuksessa hyödynnettiin erilaisia yksilökeskeisen suunnittelun menetelmiä ja vahvistettiin kehitysvammaisten henkilöiden kykyä aktiiviseen toimijuuteen omassa
lähiyhteisössä.
- Hankkeen yhteistyö Espoon Ison Omenan kirjaston kanssa johti vuoden lopulla alkaneeseen esteettömän
tietotekniikkakoulutuksen kokeiluun. Heitimme kipinän vertaisoppimiseen pohjautuvan koulutuskokeilun
järjestämiseksi ja keräsimme viiden henkilön kehitysvammaisen vertaiskouluttajiksi valmennettavien pilottiryhmän osallistumaan kirjaston toteuttamaan koulutukseen. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien tietotekniikkaosaamistaan ja kerryttää taitoja toimia oman yhteisönsä vertaistukihenkilöinä tietotekniikan saralla.
Kirjaston on mahdollisuus jatkaa koulutusten järjestämistä tulevaisuudessa hyödyntäen koulutettujen
vertaisvalmentajien tarjoamaa työpanosta vammaisille ja senioreille tarjottavissa ict-koulutuksissa.

Osatavoite: Kehittää ja kokeilla uusia, innovatiivisia
käy täntöjä ja toimintamalleja, joilla tuemme kehit ysvammaisten
ihmisten osallisuuden toteutumista
- Tutustuimme kansalaisraati-toimintamalliin ja lähdimme organisoimaan Oulun ensimmäistä kansalaisraatia
syksyllä 2013 tavoitteena kerätä uusia ideoita vapaaehtoistoiminnan tekemiselle lähiyhteisöissä. Kansalaisraadilla halusimme mm. lisätä kehitysvammaisten ihmisten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia.
17:n osallistujan ponnistuksena syntyi julkilausuma ja paljon keskustelua sekä tästä seuraavia jatkotoimenpiteitä.
- Lupa toimia eri tavalla -kokeilukilpailussa haastoimme Aalto yliopiston kanssa konsernimme eri yksiköitä
kokeilemaan uusia asioita ja täten toteuttamaan perustehtäväämme entistä paremmin. Parhaina kokeiluina
huomioitiin mm. julkisen liikenteen hyödyntämiseen, ohjaajien ja asukkaiden roolien vaihtamiseen ja
erilaisten unelmien toteuttamiseen/aktiivisen tukeen liittyviä kokeiluita. Seitsemän viikkoa kestäneen
kampanjan aikana raportoitiin 53 eri kokeilua yli kymmenestä eri konsernimme yksiköstä.
- Loimme loppuvuodessa Oulussa pohjan käytännölle, jossa Oulun Tietotekniikka lahjoittaa paikallisen tukiyhdistyksen kautta käytöstä poistuneita tietokoneita kehitysvammaisille ihmisille. Erityisammattiopiston
datanomiopiskelijat on saatu sitoutettua mukaan tekemään tarvittavia asennus- ja opastustöitä. Tällä
vahvistimme kehitysvammaisten henkilöiden osallistumisen mahdollisuuksia kehittyvässä tietoyhteiskunnassa.
Ensimmäiset 12:sta konetta jaettiin eteenpäin helmikuussa 2014 (pilotin aikana myöhemmin yhteensä 45).

Osatavoite: vaikuttamistoiminta, jolla vahvistetaan
kehit ysvammaisten ihmisten yhdenver taista kansalaisuutta
- Kipinöitä-projektin ja Ajatushautomo Demos Helsingin yhteistyön tuloksena syntyi skenaarioraportti, joka
sai nimekseen Lähemmäs - Neljä polkua hyvinvoinnin paikalliseen rakentumiseen. Kokosimme laaja-alaisen
asiantuntijaryhmän, jonka nimesimme Horisonttiryhmäksi. Horisonttiryhmän haastattelujen ja yhteisten
työpajojen lopputuotoksista luotiin 4 skenaariota, joissa tarkastellaan lähiyhteisöjen erilaisia rooleja
tulevaisuudessa ja kuvataan elämää vuonna 2025 erilaisten tulevaisuudennäkymien kautta. Raportin kautta
olemme luoneet tarpeelliseksi nähtyä uutta teoriapohjaa (mm. koulutuksissa hyödynnettäväksi) ja luoneet
perustaa yhteiskunnallisen tason dialogille yhteisöllisyyteen liittyen.
- Koulu- ja oppilaitosyhteistyötä toteutimme monin eri tavoin. Esimerkkinä tästä luennon suunnittelu ja
pitäminen yhdessä kahden kehitysvammaisen ihmisen kanssa teknillisen yliopiston arkkitehtiopiskelijoille.
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Luento oli osa kurssia, jossa opiskelijat visioivat uudenlaisia ratkaisuja erityisryhmien asumiselle.
- Käänsimme ja julkaisimme yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä -kirjasen, jonka alkuperäinen
kokoaja on oman alansa tärkeimpiä kehittäjäorganisaatioita. Materiaali on saatavilla painetussa muodossa
sekä vapaasti verkosta.

Yhteistyössä on voimaa
Kipinöitä!-hankkeen monipuolinen verkosto mahdollisti mm. uusien päämiesten aktivoitumisen toimintoihin
mukaan, uudenlaisten ajatus- ja toimintamallien kokeilujen, voimavarojen yhdistämistä isompien tapahtumien
järjestämisessä, resurssiviisauden mm. saimme tiloja käyttöön maksutta tai alennetulla vuokralla ja yhteistyöllä
uuden tiedon sekä mahdollisuuden kokeilujen ja uusien oivallusten syntymiseen. Lisäksi saimme tukea alueelliseen ja paikalliseen tiedottamiseen. Yhteistyökumppaneillemme halusimme tuoda voimavaroja uusien toimintamallien kokeiluun, nostaa esille päämiesnäkökulmaa, antaa tietotaitoa erilaista tukea tarvitsevien ihmisten kanssa
työskentelyyn, synnyttää uudenlaisia ajatus- ja toimintamalleja sekä ylipäätänsä tarjota iloista yhdessä tekemistä ja kokeilemisen meininkiä. Lähestyimme kumppaneitamme vaikuttavuuskyselyllä ja vastaukset olivat meitä
rohkaisevia.
Tapahtumiin ja koulukseen/valmennukseen liittyvissä vastauksissa korostettiin osallistavaa otetta:

”Yhteistyössä suunniteltu ja toteutettu Ravintolapäivä oli hieno juttu. Se oli osallistava sekä
voimauttava kokemus niin kehitysvammaisille nuorille kuin työntekijöillekin.”
”Yhteistyössä järjestetyt toimintapäivät ovat olleet hyvin antoisia opiskelijoille ja antaneet varmasti
myös ideoita henkilöstölle. Yhteiset tavoitteet on niiltä osin saavutettu.”
”Asiakkailta tullut palaute on ollut positiivista. Olen kokenut että projektilla on ollut asiakkaita
voimaannuttava vaikutus.”
”Työtoimintakeskuksen kehitysvammaiset, jotka oli valittu osallistumaan projektiin Oulun
kaupungin kirjastossa, olivat innolla mukana ja kokivat, että heidänkin panoksensa huomioitiin
tasavertaisena toisten joukossa. Myös kehitysvammaisen tytön äiti oli mukana tytärtään tukemassa ja
aivan innoissaan tyttärensä saamasta huomiosta.”
”Kipinöitä-projektit, joihin olemme osallistuneet, ovat olleet merkityksellisiä muutamalle niihin
osallistuneelle asiakkaallemme. Heidän itsetuntonsa ja omatoimisuutensa on lisääntynyt projektien
hyvin suunnitellun sisällön ja erittäin kannustavien projektien vetäjien ansiosta.”
”Oman asiakkaani kohdalla suurin saavutus lienee yhteisen, keskinäisen ymmärryksen lisääntyminen. Projektiin osallistumisen myötä olen itse oppinut tuntemaan häntä tavalla joka ei varmaan
olisi onnistunut tavallisessa arkisessa kanssakäymisessä, ja sen myötä ymmärrän hänen toimintatapojaan ja niiden taustoja paljon paremmin, ja osaan itse tarjota ohjausta ja apua paremmin niissä
hetkissä, kun hän sitä tarvitsee. Ei ehkä sellainen tulos joka ensisijaisesti oli hankkeen tavoitteena,
mutta kyseisen yksittäisen päämiehen elämän kannalta hyvinkin merkittävä ja konkreettinen
vaikutus.”
Käytäntöjen ja toimintamallien kehittämiseen viittaavissa vastauksissa nostettiin esille tavoitteissa ja
tehdyssä yhteistyössä onnistuminen:

”Oulun ensimmäinen kansalaisraati oli tosi upea juttu, sillä saatiin tuloksia aikaan.”
”Olemme yhteistyössämme kokeilleet kansalaisvaikuttamisen metodeita.”
”SAA TEHDÄ KIPINÖITÄ PROJEKTIN KANSSA YHTEEISTYÖSTÄ , UUTTA ASIA KOKEILUA
KIPINÖITÄ HANKKEEN KANSSA”
”En tunne tarkemmin tavoitteitanne, mutta ainakin Kansalaisraati Oulussa on poikinut monenlaista
yhteistyötä ja on nostanut tärkeitä asioita esille eri yhteistyökumppaneiden ja mediankin kautta.”
”Kipinöitä -hanke on toiminut primusmoottorina erilaisissa kehitysvammaisten kaveritoiminnan
laajoissa yhteistyöryhmissä sekä Espoossa että pääkaupunkiseudulla. Näiden ryhmien säännöllinen
kokoontuminen on terävöittänyt tahtotilaa vapaaehtoisen kaveritoiminnan ylläpitämisestä ja kehittämisestä yhdessä. Lisäksi se on lisännyt tietoisuutta muiden toimijoiden roolista ja tarpeista, sekä
luonut luontevia yhteistyösuhteita toimijoiden välille.”
”Kipinöitä!-hanke on kehittänyt raikkaasti ja innostuneesti monia uudenlaisia aktiivisen toiminnan muotoja kehitysvammaisille ja nostanut kehitysvammaiset esille itsenäisinä, toimintakykyisinä ja
itsemääräämisvaltaisina ihmisinä. Kipinöitä-hankkeen useat inspiroivat tempaukset ja ihmisläheinen
ja kehitysvammaisia kannustava ja kunnioittava toiminta on vertaansa vailla ja ainakin täällä Espoon
kentällä korvaamatonta.”
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Vaikuttamista korostavissa vastauksissa korostettiin etenkin kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden
kasvamista:

”Ainakin Espoossa kehitysvammaisten näkyvyys ja toimivuus osana yhteiskuntaa on selvästi
lisääntynyt. Esim. viime vuonna keva-ihminen sai vuoden vammaisteko palkinnon: asia uutisoitiin
paikallislehdissä. Saimme paikalliselta Lions-klubilta avustusta tutustuttuamme heihin Olarin lysteissä.
Nyt he kyselevät, tulemmeko taas mukaan.”
”Me Itse -toiminta on vilkastunut ja laajentunut. Tukiyhdistyksen pj sanoi edell. hallituksen
kokouksessa, että "kohta perusyhdistystä ei tarvita, kun kaverit hoitaa itse asiat!".”
”Aluksi oli ehkä vaikea selvittää Kipinöitä-hankkeen käsitteiden ja tavoitteiden määritelmää kehitysvammaisille osallistujille (Me Itse ry:n edustajat / kokemuspuhujat) ymmärrettäväksi. TULOS: Päästyämme muutamien pohdintojen jälkeen jyvälle siitä mitä Kipinöitä-hankkeessa tehdään, lisääntyi nimettyjen osallistujien innokkuus. Tästä esimerkkinä ovat olleet mm. asumisen, työllisyyden ja kuntalaisuuden
kokemukset käytännössä sekä julkilausuman pohdinta. VAIKUTUS: Niiden kautta he kokivat,
että saivat aidosti vaikuttaa Kipinöitä-hankkeen myötä kehitysvammaisten ihmisten asioihin (Oulu,
Tampere, Espoo, Helsinki, Hämeenlinna). Edustajat toivat oma-aloitteisesti terveisiä yhteistyökokemuksistaan Me Itsen johtoryhmän kokoukseen 6 / 2013 Edustajat kokivat, että heitä kohdeltiin tasavertaisina jäseninä työryhmissä ja siksi heidän vaikuttamiskokemuksensa olivat aitoja ja myönteisiä.”
”Olemme vaihtaneet ajatuksia työstämme ja saaneet uusia ideoita ja tietoa uusista toimintatavoista.’
”Olette nostaneet hienosti esiin kehitysvammaisten kansalaisosallistumisen kysymyksiä ja
onnistuneet tuomaan vuoropuheluun samojen teemojen parissa toimivia hankkeita ja toimijoita.
Olette lähteneet avoimesti toimimaan, ei vain suunnittelemaan ja kehittämään, muiden vastaavien
hankkeiden kanssa. Olette ottaneet omaan toimintaanne muiden hyviä käytäntöjä soveltaen niitä
omalle kohderyhmälle sopivaksi. Toimintanne on monimuotoista ja monenlaisia kanavia hakevaa, mikä
sopii tämän tyyppisen hankkeen toimintamuodoksi.”
”Otettu huomioon kehitysvammaiset nuoret !!!’ 'Projektista tiedottaminen on ollut hyvää.
Flash Mob tapahtumana Isossa Omenassa oli hieno juttu!”
”Kaikkien muiden tärkeiden hanketavoitteidensa ohelle Kipinöitä! tekee kallisarvoista työtä kehitysvammapuolen toimijoiden yhteistyön ja keskusteluyhteyden ylläpitämiseksi. Ilman Kipinöitä! -hanketta
olisimme pulassa. Lisäksi hankkeen idearikas toiminta on loistava esimerkki ja inspiraation lähde muille
toimijoille.”
2014 vuoden alkuun mennessä yhteistyötahojen määrä oli suuri.
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2014
Kolmannen toimintavuoden aikana järjestimme 49 erilaista suoritteita kerryttänyttä tapahtumaa, joihin osallistui
327 kehitysvammaista ihmistä, 51 läheistä, 245 työntekijää ja 326 muuksi osallistujaksi (esim. opiskelijat tai
yleisötapahtuman kävijät) kirjattua henkilöä. Toteutuneita päiviä (tapahtuman kesto x osallistujien määrä)
järjestettiin 1100. 22 tapahtumasta kerätyn palautteen perusteella (N= 336) tapahtumien sisällön arvio oli 4,49,
järjestäjien asiantuntemus 4,61 ja kokonaisarvosana 4,53 (asteikolla 1-5). Yhteistyökumppaneidemme arvio
(N=23) yhteistyön onnistumiselle oli 4,74/5. Näistäkin poimintoina kolme esimerkkiä jokaisen osatavoitteen alta.

Osatavoite: Järjestää ja olla mukana erilaisissa tapahtumissa ja ilmiöissä,
joilla tuemme kehit ysvammaisten ihmisten osallisuuden toteutumista
- Dream Cafe -tapahtumassa Järvenpäässä ideoitiin ja työstettiin rennossa ilmapiirissä vaikuttamisen
mahdollisuuksia. Tilaisuus synnytti kolme jatkotapahtumaa ja tilaisuuksiin osallistui yhteensä 78 henkilöä.
Unelmoivassa kahvilassa unelmoitiin vapaasti. Sitä seuranneissa päämies-työpajoissa unelmat ja ajatukset
ruodittiin ja laitettiin tärkeysjärjestykseen. Tärkeimmiksi nousivat halu vaikuttaa ihmissuhteisiin, harrastuksiin
osallistumiseen sekä asumiseen ja työhön liittyvät asiat. Ajatuksista syntyi terveisiä ja viemisiä toimijoille ja
päättäjille välitettäväksi. Dream Cafen toteutus oli ensimmäinen laatuaan hankkeessamme. Viimeisellä
tapaamisella lanseerattiin kokeilukilpailu alueelle, antaen lupa toimia toisin.
- Kolmas ravintolapäivän tempaus, jossa hanke oli mukana toteutui Espoossa keväällä päämiesten perustaman Meitsin Raflan muodossa. Päämiehet ideoivat ja suunnittelivat 2 kuukautta kestäneessä prosessissa
sisällön sekä toteuttivat tapahtuman. Tavoiteltu kävijämäärä 50 saavutettiin. Ravintolapäivän toteutumisen
jälkeen pidettiin muisteluilta. Päämiehet totesivat ravintolan pitämisen olevan vaativaa työtä, mutta niin
innostavaa, että olisivat kiinnostuneita järjestämään lisääkin ravintolapäiviä. He kokivat saaneensa ikimuistoisen hauskan kokemuksen kokeilla oikeaa (yhteis)työtä, vastuuta ja itse valitsemiaan rooleja eri tehtävissä
(turvallisuusvastaava, tiedottaja, tarjoilija, siistijä, kokki, keittäjä, kassa, mainostiikeri, hovimestari jne).
- Kultturellia!-tapahtuman sekä Hämeenlinnan taiteiden yön yhteydessä järjestetyissä valopajoissa
jokaisella oli mahdollisuus olla valotaiteilija. Osallistuminen oli esteetöntä ja tavoitteena oli tarjota voimaannuttavia uusia kokemuksia. Tämä ja tavoite sekä osallistujien että pajan työparina toimineen kehitysvammaisen henkilön nostamisesta aktiiviseksi toimijaksi toteutuivat. Taiteiden yössä erityisenä tavoitteena oli
tuoda tapahtumaan erityisesti kehitysvammaisille ihmisille sopivaa ohjelmaa ja näin parantaa tapahtuman
saavutettavuutta myös erityisryhmien keskuudessa. Lisäksi halusimme haastaa rikkomaan perinteisiä arkirutiineja ja osallistumaan poikkeukselliseen aikaan järjestettävään tapahtumaan. Tapahtumissa jaettiin
tuottamaamme materiaalia ja niissä kävi paljon yleisöä.

”Ryhmässä ideointi oli kivaa - tää oli mun eka kerta, oli kivaa ja että oli tuttujakin mukana, ei tarvinnut
turhaa jännittää.”
Osatavoite: Toteuttaa erilaisia valmennus ja koulutuskokonaisuuksia,
joilla tuemme kehit ysvammaisten ihmisten osallisuuden toteutumista
- Yksilöllisesti yhdessä -valmennuskokonaisuudet vietiin läpi Espoossa ja Tampereella. Lisäksi toteutimme
pilottina kaksi yksilökeskeisen elämänsuunnittelun Oma suunta –tapaamista. Tapaamisissa päämies yhdessä
valitsemansa tukiryhmän kanssa pohti itselle tärkeitä asioita ja elämänsä suuntaa Raportin kolmas kappale
’Yhdessä mutta yksilöllisesti’ piirtää kuvan näiden sisällöistä.
- Minusta on moneksi -opinnot Ammattiopisto Luovin valmentaville ryhmille Oulussa koostuivat yhdestä
työpajapäivästä ja valinnaisviikon opintokokonaisuudesta. Opintokokonaisuudessa pohdittiin kansalaisuuden,
omien päätösten tekemisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden kysymyksiä ja autettiin nuoria tunnistamaan,
vahvistamaan ja hyödyntämään itselleen tärkeitä asioita sekö omia voimavaroja, vahvuuksia ja osaamista
karttatyöskentelyn avulla. Toimenpiteellä rohkaistiin ja tuettiin nuoria löytämään mahdollisuuksia omista
lähiyhteisöistään mm. harrastusten, vapaaehtoistoiminnan ja työllistymiseen liittyvien asioiden parista.
Opinnoissa tutustuttiin erilaisiin lähiyhteisön tarjoamiin mahdollisuuksiin kokemusasiantuntijoiden,
vierailijoiden ja vierailukohteiden avulla
- Yhteistyössä Espoon Ison Omenan kirjaston kanssa toteutettiin kehitysvammaisille kuntalaisille suunnattu
tietotekniikan kurssi. Kurssin ajatuksena oli vertaisoppiminen, osaamisen jakaminen toisille. Vertaiskoulutukseen osallistuneet perehtyivät tietokoneen ja tabletin, erilaisten ohjelmien ja sosiaalisen median
käyttöön sekä hakutoimintojen hyödyntämiseen. Syksyllä alkoi koulutuksen toinen vaihe, jossa koulutuksen
osallistujia valmennettiin vertaistukijana toimimiseen toiselle päämiehelle.

”Tapahtuma herätti kuuntelemaan nuorten toiveita. Päämiesten esiin nostamat asiat, unelmointi,
innostuksen ja hyvän mielen näkeminen. Oli mahtava ilta!”
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Osatavoite: Kehittää ja kokeilla uusia, innovatiivisia käy täntöjä ja toimintamalleja,
joilla tuemme kehit ysvammaisten ihmisten osallisuuden toteutumista
- Haastoimme Rinnekodin eri yksiköt mukaan kehittämään päämieslähtöistä toimintaa kokeilemalla
kehittämisen menetelmin. 11 eri toimintayksikköä raportoi 41 erilaista kokeilua, joiden tavoitteena oli nostaa
kehitysvammaisia ihmisiä toimimaan aktiivisempina kansalaisina osana lähiyhteisöä. Kokeilukilpailun malli
osoitti toistamiseen toimivuutensa.
- Kirjasto kuuluu kaikille -hankkeen sekä Etevan Espoon ja Vihdin toimintakeskusten kanssa järjestettiin kolme
sovellettua Elävä kirjasto -kokeilua toukokuussa 2014. Tavoitteena oli kohtaamisten avulla kehittää kirjastotyöntekijöiden valmiuksia palvella kehitysvammaisia kuntalaisia ja siten edistää kirjastopalvelujen saavutettavuutta. Palautekeskustelujen perusteella kokeilut olivat antoisia sekä mukana olleille eläville kirjoille että
kirjastotyöntekijöille. Kirjastopalvelut tulivat päämiehille tutummiksi ja kynnys käyttää palveluja madaltui.
Kirjastotyöntekijöiden valmiudet kohdata ja palvella kehitysvammaisia ihmisiä paranivat ja löydettiin toimiva
käytäntö kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen kohtaamiseen valmennettaessa.
- Projektissa käynnistettiin yhteisöllisyyden edistämiseen tähtäävä yhteistoiminnallinen pilotti Espoon
Matinkylän alueella. Projekti kokosi yhteen verkoston, jonka päämääränä oli alueellisen yhteisöllisyyden
kehittäminen kokeilujen kautta. Kahdenkymmenenkolmen eri toimijan yhteistyö synnytti tuloksia vauhdilla ja syyskuussa (8.-13.9.) järjestetyt Matin kyläfestit olivat ensimmäinen kokeilemalla kehittämisen foorumi.
Hankkeen kanssa toimintaa oli hankkeen lisäksi koordinoimassa Kalliola Setlementin Asukastalo Kylämaja.
Eri tahojen kanssa kokeiltiin erilaisia tapoja erityisesti yhteisöllisyyden ja asukasaktiivisuuden lisäämiseksi
niin, että myös kehitysvammaiset ihmiset pääsevät mukaan yhteiseen meininkiin erilaisissa rooleissa kuten
tapahtumien suunnittelijoina, toteuttajina, esiintyjinä, osallistujina – tarvittaessa tuetusti. Syntyi viisipäiväinen
tapahtumakokonaisuus, Matin kyläfest. Yhteistyötahojen kommentteja tuloksista ja vaikutuksista:
"Matin kylänfestit olivat juuri sellainen tilaisuus, jossa vanha alue pääsi näyttämään parastaan, halun ja
ylpeyden omasta alueestaan. Koordinaattorit ovat olleet elinehto kyläjuhlille .",
"Tapahtuma edisti Palvelusäätiön tavoitteita erinomaisesti. Kehitysvammaisia oli mukana sekä tapahtuman
järjestelyissä että esiintyjinä. Juuri näin voidaan edistää tasa-arvoa ja ihmisten ymmärrystä siitä, että erilaisuus
on ihan oikeasti yhteisön rikkautta ja että jokainen yksilö on ainutlaatuinen ja yhteisölle voimavara.",
"Poikkeuksellisen nopealla aikataululla saatiin mobilisoitua hyvin laaja joukko alueen toimijoita
työskentelemään yhteisen tapahtuman hyväksi. Kokeilemalla kehittämisen -periaate osoitti tässä tapauksessa
toimivuutensa…".

”Kipinöitä!-hanke herätti mielenkiintoa ja ideoita toimimaan tukena kehitysvammaisten osallistumiseen yhteiskunnassa ja pienissäkin yhteisöissä; ajatuksia ja ennakkoluulottomuutta eteenpäin!”
Osatavoite: vaikuttamistoiminta,
jolla vahvistetaan kehit ysvammaisten ihmisten yhdenver taista kansalaisuutta
- Verkossa Facebook-sivustoomme kertyi vuoden aikana 85 eri julkaisua omasta toiminnastamme, että
hankkeen aihepiirin asioista. Sivuston tykkääjien määrä kasvoi 137:stä 322:een vuoden loppuun mennessä.
Sivun sisältöä tarkasteltiin 17870 kertaa (päivittäinen kokonaiskattavuus yhteensä), päivittäin keskimäärin
hankkeemme asioita kävi sosiaalisessa mediassa tarkastelemassa n. 50 henkilöä. Palvelusäätiön verkkosivujen
projektin osion kävijämääriä ei seurattu. Lehtijuttuja sekä hankkeemme toiminnasta kirjoitettiin n. 15, eniten
näkyvyyttä saivat Uudenmaan kokeilemalla kehittämiseen liittyvät tapahtumat, Matinkylän kaupunginosatapahtuma sekä Oulun kansalaisraati. Vuoden aikana pidimme 6 luentoa/puheenvuoroa hankkeemme aiheista.
- Sytytä kipinöitä yhteisössäsi -kortti- ja Facebook-kampanja toteutettiin laittamalla 1000 korttia jakoon
Facebook-viestin ohella. Korteista liki kaikki jaettiin eteenpäin, sosiaalisessa mediassa kampanja tavoitti
6554 ihmistä, keräsi 136 tykkäystä ja 47 jakoa eteenpäin.
- Aiemmin järjestetyn kansalaisraadin julkilausuman eteenpäin vienti toteutui lähes suunnitellusti vuonna
2014. Julkilausuman valmistuttua se lähetettiin vastine/kommentointipyynnön kera kaikille niille tahoille, joita
kehittämisehdotukset koskivat loppuvuoden 2013 ja alkuvuoden 2014 aikana. Vastauksia saimme odottaa
aika kauan, mutta lopulta kaikki keskeisimmät toimijat lähettivät vastineensa julkilausumaan ja kansalaisraadin tekemään kuntalaisaloitteeseen. Avustajakorttia koskevan kuntalaisaloitteen osalta järjestettiin myös
päättäjien tapaamisia, tapasimme mm. apulaiskaupungin johtaja Piia Rantala-Korhosen ja joukkoliikennejaoston toimijat. Oulun kansalaisraadin prosessi, raadin tuottamat kehittämisehdotukset, niihin saadut
vastineet ja raadin jäsenten arviot raadin toteuttamisesta (kerätty palautekyselyllä ja haastatteluilla) koottiin
syksyllä 2014 raadin loppuraportiksi. Raadilla on ollut paljon positiivisia vaikutuksia niin osallistujille itselleen,
Kipinöitä! -hankkeelle kuin yhteistyökumppaneillekin, mutta kokonaisvaltaisen ja pitkän aikavälin seurannan
toteuttaminen raadin tekemien aloitteiden vaikutuksista oli ajallisesti rajatun Kipinöitä! -hankkeen
toiminnan aikana mahdotonta. Kansalaisraadin aloitteita on viety eteenpäin soveltuvin osin myös Oulun
kaupungin yhdenvertaisuustyöryhmässä, johon Kipinöitä! -hankkeen suunnittelija osallistui SOTE-järjestöjen
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edustajana. Työryhmään tehtyä yhdenvertaisuustilanteenkartoitustyötä varten järjestettiin yhdenvertaisuuskysymyksiä käsittelevä keskustelutilaisuus 13.1.2014, johon osallistui 4 päämiestä. Suunnittelija osallistui
vuoden aikana yhteensä 4 yhdenvertaisuustyöryhmän kokoukseen ja koosti sote-järjestöjen osuuden
kehittämisehdotuksineen Oulun kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

”Hienoa kuulla Kipinöiden sinkoilemisesta. Asioihin voidaan vaikuttaa.”
Sytytä kipinöitä yhteisössäsi -kortti kannusti hyviin tekoihin.

P O H D I N TA A
Alun perin Kipinöitä!-hankkeen kestoksi oli kaavailtu viisi vuotta. Hankkeen ensimmäisenä lyhyempänä ja
resursseiltaan pienempänä toimintavuotena 2012 keskityimme rakentamaan pitkäaikaisen hankkeen perustaa.
2013 toiminnalla tavoitteena oli tuottaa mahdollisimman monia erilaisia ja ainutlaatuisia kokeiluja ja toimenpiteitä, joilla edistetään kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta lähiyhteisöissä. Vuonna 2014 jatkettiin työtä
hyväksi havaittujen käytäntöjen ja toimintamuotojen parissa edelleen kehittäen niitä erilaisissa toimintaympäristöissä. Tästä tuleva oli tarkoitettu opitun jalostamiseen jaettaviksi malleiksi, syntyneen materiaalin
kokoamiseen ja työn juurruttamiseen osaksi omaa ja kumppaneidemme toimintaa.
Hankkeen kaksi viimeisintä toimintavuotta jäivät rahoittajan päätöksestä toteuttamatta, haettua jatkorahoitusta
ei myönnetty: jatkorahoituksen hakemuksessa olisi rahoittajan mukaan pitänyt kiinnittää paremmin huomiota
tavoitteiden konkretisointiin ja mittareiden täsmentämiseen. Näin varmasti osaltaan olikin, huomasimme
projektissa pudonneemme useisiin sudenkuoppiin. Jälkikäteen voi todeta näistä joidenkin olleen liian syviä, sillä
emme päässeet viemään projektia loppuun halutulla tavalla rahoituksen päätyttyä ennen aikojaan. Näistä yksi
liittyy yleisesti käytössä oleviin projektin toteutuksen ja arvioinnin tapoihin.
Meihin on iskostettu ajatus siitä, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kuitenkin voimme suunnitella vain
sen, minkä tiedämme. Voimme perustaa kehittämistyömme tarkkaan suunnitelmaan, jos tiedämme heti
projektin alussa tarkasti mitä olemme tekemässä ja mitä siitä seuraa. Meidän tulee nähdä suunnitelmissamme
myös vaiheet ja toimenpiteet, jotka tarvitaan projektin lopputulosten saavuttamiseksi sekä projektiin sisältyvät
epävarmuudet ja tuntemattomat tekijät. Yllätyksiin olisi voitava varautua tekemällä omat suunnitelmat, tunnistaa
riskit ennakkoon sekä arvioida niiden vaikutukset oikein. Ongelmana tällöin on, että kiinnitämme huomiomme
hyvään suunnitteluun ja suunnitelman virheettömään toteuttamiseen. Suunnittelu soveltuu varmasti tietynlaisen
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toiminnan kehittämiseen ja tilanteisiin, jossa pyritään saamaan aikaan tuttuja ja tunnettuja lopputuloksia tutuissa
ympäristöissä, uutta ja innovatiivista toimintaa kehittäessä tarkempien suunnitelmien tekeminen ja niissä tiukasti
pysyminen tuntui välillä mahdottomalta tehtävältä.
Perinteisen suunnittelun rajat alkavat tulla vastaan, kun ollaan tekemisissä kompleksien ja uusien asioiden
parissa. Molemmat synnyttävät epävarmuutta ja tiedon puutetta, jota suunnitteluun nojaavat menetelmät eivät
pysty ratkaisemaan. Kehitysvammaisille ihmisille mahdollisuuksien avaaminen yhteisöön; voi kuulostaa ensi
alkuun helpolta tehtävältä. Miten kuitenkaan teemme tarkat suunnitelmat siitä, että pystymme luomaan tukea
tarvitseville ihmisille suhteita ja verkostoja omaan lähiyhteisöön, esimerkiksi uusia ystävyyssuhteita? Millainen
on prosessikuvaus ystävyyden syntymiselle ja siinä apuna olemiselle? Entä yhteisöllisyyden syntymiselle? Miten
yleistämme, jos kyse on yksilöistä ja ainutlaatuisista yhteisöistä? Miten luomme uutta tai innovaatiota, jos
meidän tulisi jo ennakkoon tietää miten se tehdään? Miten tehdä tarkka suunnitelma, jos polkua sen
saavuttamiseksi ei ennalta voi nähdä? Mitä enemmän kehitettävissä ideoissa on uutuusarvoa, sitä enemmän
ne sisältävät epävarmuutta.
Tämän tietämyksen valossa koimme Aalto-yliopiston Mind-tutkimusryhmän kokeilemalla kehittämisen mallin
omaksemme. Mallin opit on kiteytetty Kehitä kokeillen – organisaation käsikirja -teokseen (Hassi, Paju,
Maila 2015), josta suuri osa tämän kappaleen tekstistä on lainattu. Kokeilemalla kehittäminen on tarkoittanut
projektissamme jatkuvaa, nopeaa ja tarkoituksenmukaista oppimista. Päämäärä oli alusta lähtien selvillä, mutta
polut ovat määräytyneet osaltaan sen mukaan, mitä on opittu, ja ne ovat johtaneet seuraaviin kokeiluihin, joista
syntynyt uusi tieto on puolestaan vaikuttanut seuraaviin askeleihin. Tärkeäksi koimme avoimuuden uusille
ideoille ja joustavuuden merkityksen. Kokeilemalla kehittämisen toimintatavan omaksumista ja hyödyntämistä hillitsi tarve pidättäytyä sekä oman organisaation että rahoittajan vaatimissa dokumentoinnin ja arvioinnin
käytänteissä, joihin malli ei tuntunut istuvan. Totta kai vuositason suunnitelmat ovat erittäin tärkeitä, jotta
suunta pysyy selvillä, mutta millä ymmärtää tätä tästä pidemmälle, kun on jo liki mahdotonta tietää, miten
projektin resurssit olisi mahdollisimman parasta käyttää vuoden kuluttua. Tämä on se todellisuus, jossa
jokainen innovatiivinen projekti ja kehityshanke joutuu elämään ja johon perinteisen projektinhallinnan niin
sanotut parhaat käytännöt eivät tarjoa ratkaisua.
Oma, pienempi positiivinen ongelmansa oli projektin suuruus. Oli erittäin hienoa, että pystyimme toimimaan
laajasti, valtakunnallisesti kolmelta alueelta käsin luoden samalla koko ajan uutta. Suurena haasteena projektin
laajuus toi kuitenkin sen, että käytössä olevat raportoinnit käytänteet eivät ollut tehty laajoja innotiivisia
projekteja silmällä pitäen. Tämä haaste konkretisoituu virallisiin, käytössä oleviin lomakkeisiin: miten selittää
ymmärrettävästi esimerkiksi aikaansaaduista tuloksista ja vaikutuksista, kun käytössä on yhden sivun verran tilaa?
Pienimuotoiselle toiminnalle, jossa toimintatavat ovat vakiintuneempia ja toistavat itseään tämä varmasti riittää,
meille tämä tarkoitti vain oleellisempaan keskittymistä. Tällöin tämä tarkoitti kipuilua sen kanssa, ettei
dokumentointi muutu liiallisen tiivistämisen vuoksi epämääräiseksi suuria linjoja maalailevaksi tekstiksi, yksityiskohdat ja tarkka tieto luovat tekstiin tarttumapintaa jolle on tarvetta. Virallisten selvitysten ja raporttien
laatimisessa onnistuimme mielestämme silti hyvin.
Projektitoiminnassa tulosten ja vaikutusten arviointi on keskeistä ja erittäin tärkeää. Haasteeksi tässä osoittautui
toiminnan monipuolisuus. Miten kehittää tuloksia mittaavia mittareita, kun toiminta poikkeaa liki aina pääosin
siitä, mitä aiemmin on tehty. Jokaiselle toimintamuodolle oli siten laadittava erikseen omat toiminnan tuloksia
esiin tuovat keinot ja mittarit, tässä onnistuttiin välillä hyvin ja välillä kehnommin, varsinkin silloin kun vasta
jälkikäteen ymmärrettiin mitä olisi pitänyt mitata. Määrällisten mittareiden suurin ongelma oli vertailtavuudessa.
Kun hyvänä käytäntönä pidetään toimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärän keräämistä, jouduimme
samoihin tilastoihin samanarvoisiksi luvuiksi päätyvät esimerkiksi henkilöt jotka olivat osallistuneet tunnin
kestävään työpajaan tai viikon joka arkipäivä toteutuvaan kurssiin. Kun tunnin työpajassa tavoitettiin
esimerkiksi 40 ihmistä ja intensiiviseen kurssiin osallistui 8 ihmistä, jää mittarin tuottama tieto kovin
ontoksi. Laadullisen tiedon merkitys näissä tapauksessa korostui. Tärkeimmiksi kokemissamme tilanteissa
pohdimme pitkään, miten vaikutuksia voimme todentaa, esimerkiksi miten selvitämme lähtötilanteen ja
tapahtuneen muutoksen lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä.
Kuljettu matka oli kuitenkin haasteineenkin huikaisevan hieno. Viimeisessä yhteistyökumppanuuskyselyssä
saimme jälleen vahvistusta sille, että teemme asioita oikein:

”Kipinöitä -hankkeen työ on ollut esimerkillistä ja innoittavaa ja antanut ennen kaikkea uudenlaisia
näkökulmia siihen, mitä vahvuuksia ja mahdollisuuksia meillä itsekullakin on rajoituksistamme
huolimatta ja miten voimme niitä jakaa yhteiseksi hyödyksi.”
”Asiakkaat (päämiehet) ovat olleet keskiössä. He ovat aktivoituneet projektin myötä aivan uudella
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tavalla. Loistavaa työtä.”
”Oikein toimivaa ja rakentavaa yhteistyötä, kaupungin näkökulmasta Kipinöitä-projektilla suuri
merkitys alueen omatoimisen kehittämistoiminnan mobilisoinnissa ja asukkaiden rohkaisemisessa
omaehtoiseen vastuunottoon, lähtökohdista riippumatta.”
”Positiivista ja uutta luovaa ajatustenvaihtoa sekä uusien ajattelu- ja toimintatapojen etsimistä yhdessä,
olemme saaneet yhteistyön kautta konkreettisia apuvälineitä asiakkaillemme.”
”Yhteistyössä on päämiehet olleet aina keskiössä, kuten kuuluukin.”
Uusiessamme aiesopimuksia ja kerätessämme puoltavia lausuntoja saimme kuulla onnistumisistamme:

”Kaupunginkirjasto on saanut Kipinöitä-hankkeen kanssa tehdystä yhteistyöstä sellaisia konkreettisia
toimintamalleja, jotka antavat edellytyksiä kirjaston pysyvän perustoiminnan kehittämiseen kaikille
kuntalaisille saavutettavammaksi. - - Kaupunginkirjaston näkökulmasta yhteistyössä on toteutunut
alusta asti vahvasti kehitysvammaisten asiakkaiden osallisuus ja toimijuus. Aloite yhteisiin toimintamuotoihin on tullut kehitysvammaisilta kuntalaisilta itseltään, ja kehitysvammaiset henkilöt itse
Kipinöitä-hankkeen työntekijöiden tukemina ja fasilitoimina ovat olleet myös mukana suunnittelemassa toimintaa ensimmäisestä palaverista lähtien.”
Espoon kaupunginkirjasto

”Kipinöitä!-hanke toimii sillanrakentajana kuntarajojen yli ja aktiivinen työ näkyy useilla eri osa-alueilla.
Kehitysvammaisten ihmisten omatoimisuuden ja oman äänen kuulumisen lisääntyminen näkyy esimerkiksi aktiivisessa osallistumisena eri tapahtumiin, koulutuksiin ja seminaareihin. Ei vain kuulijoina,
vaan myös kouluttajina, puhujina ja toiminnan toteuttajina. Verkostojen luominen, kehittäminen ja
toiminnan juurruttaminen on aikaa vievää ja äärimmäisen tärkeää työtä, joten hankkeen jatkuminen
on erittäin perusteltua.”
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

”Kipinöitä! -hanke on ollut merkittävässä roolissa vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi Espoossa. Sen
lisäksi se on näkökulmastamme tuonut kehitysvammaiset henkilöt esille itsenäisinä ja aktiivisina toimijoina. Hanke on tuonut positiivisuutta ja väriä Espoon kehitysvammatoiminnan kentälle järjestämällään
monipuolisella toiminnalla, tapahtumilla ja tempauksilla. Jos hanke loppuu ennen aikojaa, se jättää
valtaisan aukon Espoon toimintakenttään, sillä korvaajaa sille ei löydy.”
Espoon Vapaaehtoisverkosto

”Esitän vilpittömän toiveeni siitä, että RAY suhtautuisi positiivisesti siihen, mikäli nämä koordinoijatahot ovat esittämässä jotain jatkohankkeita. Tämä toimintamalli on hyvä ja kehittämisen arvoinen. Näin
yritysedustajana koen tämän liiketoiminnan niin hektiseksi, että meillä ei ole edellytyksiä koordinoida,
mutta meillä on halua ja kykyä omassa roolissamme olla mahdollistamassa yhteisömme yhteistoiminnan kehittymistä.”
Mikko Peltokorpi, Matinkylä Huolto Oy:n toimitusjohtaja

”Kipinöitä-hankkeen kokonaisvaltainen ajattelu asumisesta, lähiyhteisöistä, toimijuudesta ja
kansalaisuudesta on ainutlaatuinen viitekehys kehittämistoiminnalle. Kipinöitä-hankkeen kokeilut
rakentavat kehitysvammaisten ihmisten toimijuutta juuri niissä lähiyhteisöissä, joissa he itsenäisen
tuetun asumisen ideaalin myötä asuvat. Kokeiluja tarvitaan kokemusten saamiseksi erilaisista
kokeilumalleista. Kehitysvammaiset ihmiset itse ovat keskeisessä roolissa kehittämistyössä.”
Ajatushautomo Demos Helsinki
Vaikka hankkeen työtä ei saatettu loppuun halutulla tavalla, on ollut ilo nähdä toiminnan myös juurtuneen.
Olemme kuulleet käytäntöjen muuttuneen organisaatioissa, joiden kanssa olemme toimineet. Luodut
verkostot ovat jatkaneet toimintaansa ja kehittämistyö kehitysvammaisten ihmisten aktiivisen osallisuuden ja
yhteisöllisyyden lisäämiseksi on monin tavoin jatkunut. Voimme olla erittäin ylpeitä siitä mitä kaikkea ennätimme
tehdä, kokea ja saavuttaa.
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