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Toiminnan tavoitteet, keinot ja vaikutukset 
 

TAVOITE 1 

Kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten arjen neuvokkuus lisääntyy, yksinäisyys vähenee ja 

elämä on aiempaa aktiivisempaa vähävaraisuudesta huolimatta. 

 

Keinot ja vaikutukset: 

Aarne ja Aune -ryhmäprosessit ensisijaisesti yhteistyössä ryhmätoimintaa jo tuottavien paikallisten 

kumppaneiden kanssa. Ryhmien teemoina esimerkiksi omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, pienellä 

rahalla eläminen, ravitsemus ja ruuanlaitto, mielekäs vapaa-aika sekä aktiivinen kansalaisuus. 

 

Osallistujat saavuttavat tavoitteitaan sekä saavat tietoja ja taitoja selviytyä arjesta. 

Vähävaraisuus rajoittaa aikaisempaa vähemmän vapaa-aikaa ja aktiivista osallistumista yhteiskuntaan. 

Osallistujat löytävät uusia sosiaalisia suhteita ja toimintaa, myös kaikille avoimesta toiminnasta. 

Syntyy toimiva ryhmämalli tai ryhmämalleja sekä materiaalia, jota levitetään Tukiliiton jäsenyhteisöihin. 

 

TAVOITE 2 

Kehitysvammaiset henkilöt voimaantuvat tuomaan esille näkemyksiään ja palvelukokemuksiaan. 

 

Keinot ja vaikutukset: 

Maakunnalliset kehittäjäkoulutukset. Menetelminä ryhmäkeskustelut, selkokieliset ja kuvitetut materiaalit, 

tapaamis- ja tutustumiskäynnit sekä luovat menetelmät (muun muassa photovoice, voimauttava valokuva, 

teatterin keinot).  

 

Koulutetut kehittäjät haluavat ja osaavat tuoda esiin omien näkemystensä lisäksi myös muiden 

kehitysvammaisten ihmisten kokemuksia (kokemusasiantuntijuus). 

 

 

TAVOITE 3 

Kehitysvammaisten henkilöiden kokemukset tulevat päättäjien ja ammattilaisten tietoon 

ja kokemustieto huomioidaan lähiyhteisöjen, tuen ja palveluiden kehittämisessä. 

 

Keinot ja vaikutukset: 

Koulutetut kokemusasiantuntijat osallistuvat alueellisiin vaikuttamistilaisuuksiin, esimerkiksi työpajoihin ja 

asiakasraateihin. Kehittäjien osallistumisen, vaikuttamisen ja valmistautumisen tueksi järjestetään 

taustatukihenkilöitä ja selkokielistä materiaalia.  

 

Tuen ja palveluiden kehittämisessä huomioidaan kehitysvammaisten henkilöiden näkökulmasta tärkeät 

asiat, kuten vähävaraisuus, saavutettavuus ja digitalisaatio. 

 



Kohderyhmä 
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja aikuiset, joilla on kehitysvamma 

tai jotka muuten tarvitsevat tukea asioiden ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin. 

Hankkeessa etsitään erityisesti vammaisia henkilöitä, jotka asuvat yksin 

tai jotka kokevat itsensä yksinäiseksi tai elämänpiirinsä kapeaksi. 

 

Välillisinä kohderyhminä ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäjät, päättäjät, 

vapaaehtoiset Tukiliiton yhdistystoimijat sekä alueelliset Me itse -toimintaryhmät. 

 

Lisäksi hanke pyrkii laajasti yhteistyöhön sellaisen paikallisen ryhmätoiminnan kanssa, 

jolla voidaan vähentää vähävaraisuudesta tai yksinäisyydestä koituvia haittoja. 
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