
Vapaaehtoisena kaverina toimimisessa ei tarvita erityistaitoja tai erityiskoulutusta. 
Vapaaehtoistoiminnassa tarvitaan kuitenkin arkipäivän kaveritaitoja. 
Jos tarvitset näihin taitoihin tai kykyihin tukea, selvitä keneltä saat tarvitsemasi tuen.

KAVERITAIDOT JA TUKI

Tasavertainen kaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa. Jotta vapaaehtoistoimijuus on mahdollista, tarvitsee 
jokainen siihen hieman tukea. Kaveritoiminnassa kaksi mahdollisimman samankaltaista henkilöä yhdistetään 
tasavertaiseen kaveruuteen.

NIMI

KYLLÄ EI

Minulla on käytössäni puhelin 

Osaan soittaa ja vastata puhelimeen 

Taustatukihenkilö:

Osaan kirjoittaa ja lukea tekstiviestin (tai WhatsApp-viestin)

Taustatukihenkilö: 

Osaan ottaa toisen ihmisen huomioon 
(Olen ystävällinen, en kiusaa)

Taustatukihenkilö: 

Osaan ehdottaa milloin ja missä olisi sopiva tavata kaveria

Taustatukihenkilö:

Osaan mennä tapaamaan kaveria

Taustatukihenkilö:

Kun olet vastannut kysymyksiin kyllä tai sinulla tarvitsemasi tuki, voit toimia vapaaehtoisena kaverina.

Kaveritoiminnassa on tarkoitus:

Taitoa ottaa toinen ihminen 
huomioon

Kaverina toimimisessa täytyy olla:

Pitää toiseen vapaaehtoiseen 
yhteyttä kerran viikossa

Sopia yhdessä missä tavataan ja 
mitä tavatessa tehdään

Tavata kaveri kerran kuussa.

Taitoa pitää toiseen yhteyttä ja 
kertoa oma mielipide

Taitoa tavata toinen kaveri



Best Buddies -kaveritoiminta on vapaaehtoistoimintaa. 
Kaveritoiminta on olemassa siksi, että kehitysvammaiset ja 
kehitysvammattomat ihmiset voisivat tutustua toisiinsa ja tehdä 
asioita yhdessä. Tutustuessa toiseen, mahdolliset ennakkoluulot 
kehitysvammaisuutta tai kehitysvammattomuutta kohtaan vähenevät.

Vapaaehtoistoiminnan voidaan katsoa olevan kansalaisoikeus. 
Vapaaehtoistoimijuus ja kaverina toimiminen voivat tarjota uusia 
sosiaalisia rooleja. Vapaaehtoistoiminnan kautta pääsee vaikuttamaan, 
solmimaan uusia sosiaalisia suhteita sekä kokeilemaan ja oppimaan uutta.

Best Buddies -kaveritoiminnassa yhdistetään kehitysvammainen tai muuten ymmärtämisessä ja 
oppimisessa tukea tarvitseva henkilö ja kehitysvammaton henkilö tasavertaiseen kaveruuteen. Toiminta on 
tarkoitettu 15-vuotta täyttäneille henkilöille.

Best Buddies -kaveritoiminnan työntekijä tukee vapaaehtoista kaveruuttasi. Työntekijä pitää sinulle 
koulutuksen vapaaehtoistoiminnasta. Hän on mukana, kun tapaat kaverisi ensimmäisen kerran. Työntekijä 
soittelee sinulle ja kaverillesi ja kyselee kuulumisianne. Työntekijä tarjoaa vinkkejä ja auttaa mahdollisissa 
ristiriitatilanteissa. Kaverikauden päättyessä työntekijä auttaa sinua miettimään
vapaaehtoistoiminnan jatkoa.

Best Buddies -kaveritoimintaa Suomessa järjestää Kehitysvammaisten Tukiliitto.

www.bestbuddies.fi

TIETOA BEST BUDDIES -KAVERITOIMINNASTA

Kaveritoiminta ei ole tukihenkilötoimintaa. Kaveruus on 
mutkatonta yhdessäoloa. Kumpikin vapaaehtoinen toimii 
toiselle tasavertaisena kaverina. Vapaaehtoisena kaverina 
oleminen ei vaadi erityistaitoja eikä erityiskoulusta. Kaverina 
tarvitaan kuitenkin arkipäiväisiä kaveritaitoja. Tällaisia taitoja 
ovat esimerkiksi oman mielipiteen ilmaiseminen, oma-
aloitteisuus ja toisen ihmisen huomioiminen. Mikäli arkipäivän 
kaveritaitoihin tarvitsee tukea, on tuen tultava omasta takaa.


