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Osallistuminen 
keskusteluun
Voit osallistua ja kommentoida esitystä Padlet-alustalla.

Mene puhelimellasi osoitteeseen: https://urly.fi/15H1

lisää kommentti, tai kysymys.

https://urly.fi/15H1


Kuva rohkeudesta
Oikeusministeriön Hae Apua!-

kampanjaan valmistettu video

Esitetty Busan Short-

elokuvafestivaaleilla Etelä-

Koreassa 

http://www.youtube.com/watch?v=cZBHtVCEwak


NEO - OmaPolun 
perustehtävä

”kehitysvammaisten nuorten osallisuuden ja kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin lisääminen sekä täysivaltaisen kansalaisuuden 

edistäminen”



Teoreettinen pohja
Sosiokulttuurinen innostaminen
(Kurki, L)

Kansalaisuuden Idea
(Duffy, S 2006)

Osallisuuden ulottuvuudet
(Thomas, N 2002)



Ryhmätoiminnat

Kansalaistaidot

Taide ja kulttuuri

Tavoitevalmennus 

Ammatilliset ryhmät

Toiminnan rakenne

Ansaintamahdollisuudet

Oman elämän tavoitteet



Taide- ja kulttuuri
Taide- ja kulttuuripainotteista pajatoimintaa.

Taide- ja kulttuuripainotteisissa pajatoiminnoissa käsitellään 

toimintakauden teemaa eri tekniikoiden kuten, animaation, 

akryylimaalauksen, valokuvauksen, tekstiilitaiteen, musiikin ja tanssin 

kautta. 

Kaiken toiminnan pajoissa on tarkoitus aktivoida nuoria, saada 

jokaisen nuoren ääni ja näkemys kuuluviin sekä vahvistaa nuorten 

keskinäistä yhteistyötä.



Kansalaistaidot
Kansalaistaitoryhmissä vahvistetaan nuorten 

elämänhallintaan, osallisuuteen ja itsenäiseen 

suoriutumiseen liittyviä taitoja. 

Itsensä kehittäminen, elinikäinen oppiminen, 

yleissivistyksen laajentaminen, itsestä 

huolehtiminen ja yhdessä tekeminen ovat 

ryhmien toiminnan ydintä. 



Ammatilliset ryhmät
Tavoitteena nuorten ansainta- ja 

työllistymismahdollisuuksien kehittäminen. 

Monimuotoisia polkuja työllistymiseen, muun 

muassa Ateljee toiminta (kuvataide), 

Mediastudio (mediatuotteet) sekä keittiö- ja 

puhtaanapitotyöt.

Uusia polkuja muodostuu osallistujien 

yksilöllisen osaamisen ja tarpeen pohjalta.



Tavoitevalmennus
Tavoitevalmennuksella vahvistetaan nuoren osallisuutta 

omaa elämää koskevaan päätöksentekoon. 

Tavoitevalmentajan tuella nuori tarkastelee omaa 

tilannettaan aktiivisena toimijana, asettaen tavoitteita 

sekä määrittämällä toimenpiteitä tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Tavoitevalmennukseen kuuluu myös 

tuki työllistymiseen ja yksilöllisen osaamisen 

tuotteistamiseen (esim. tuettu yrittäjyys).





Omia polkuja
Case-Seppälä



http://www.youtube.com/watch?v=qmsuyUS-xag


Ennen OmaPolkua

Riku opiskeli Aitoon koulutuskeskuksessa kotityö- ja puhdistuspalvelujen 

opintolinjalla.

Riku kävi työharjoitteluissa monissa paikoissa esim. vanhainkodissa 

siivoustyössä, Validia-taloilla keittiötyössä ja isän yrityksessä. 

Eniten koulussa kuitenkin kiinnosti vapaasti valittavissa opinnoissa ollut 

mediatyön kurssi ja atk-opinnot.



Siirtymävaihe

Opintojen loppusuoralla Riku 

kävi tutustumassa NEO -

OmaPolun mediapajan 

toimintaan. 

Riku haki mukaan toimintaan.

Riku aloitti NEO - OmaPolun 

toiminnassa syksyllä 2014.



Alkuvaiheen kiinnostuksen kohteet

yhteiskunnallisiin asioihin 

vaikuttaminen,

tietotekniikka, pelit, 

elokuvat, 

opiskelumahdollisuuksien 

selvittäminen, 

siivilipalvelus, asuminen, 

yrittäjyys



OmaPolun 
ensimmäinen vuosi 
2014-2015

Riku osallistui NEO - OmaPolun 

Mediapajan toimintaan. 

Viikko-ohjelmaan kuului myös 

kansalaistaitoja ja liikuntaa.

Mediapajan työtahti oli Rikulle 

hieman liian hidasta.



Ajatukset Mediastudion perustamisesta 
heräävät

Suunnitelmat Mediastudion perustamisesta heräsivät. 

Mediastudiossa voitaisiin tehdä vaativampia 

mediatuotantoja.

Syksyllä 2015 Aamulehti palkkasi Rikun sekä toisen 

mediapajalaisen freelance-toimittajiksi. Työhön kuului 

videosarjan tekeminen. Videosarjaa tehtiin yhteistyössä 

aamulehden ja NEO - OmaPolun mediapajan ohjaajan 

kanssa.

Projekti toimi lähtölaukauksena Mediastudiolle.



Vaikuttamisryhmä

NEO - OmaPolkuun perustettiin 

keväällä 2015 nuorten 

Vaikuttamisryhmä. Riku valittiin 

ryhmän puheenjohtajaksi.

Vaikuttamisryhmä vetää vaali-infoja 

ja tekee kehittämisideoita NEO -

OmaPolun toimintaan liittyen. 

Vaikuttamisryhmä laatii myös 

vuosittain asiakaskyselyn NEO -

OmaPolun toimintaan osallistujille.



Assarivuosi

Tukiliiton Assaritiimi: Riku Seppälä, 

Joona Laiho ja Jonna Nieminen

Kehitysvammaisten Tukiliitto palkkasi kaksi 

Mediastudion nuorta media-assistenteiksi 

Paikka auki-hankkeen kautta (5/2017- 4/2018).

Assaritiimi työskenteli osittain yhteistyössä 

Mediastudion kanssa, hyödyntäen 

Mediastudion laitteistoa ja tiloja.

Vuoden aikana mukaan tarttui tärkeää 

työkokemusta ja työelämätaitoja. 



Mediastudio
Tällä hetkellä Mediastudio toimii 

kolmatta vuotta, muodostaen viiden 

hengen tuotantotiimin. Ryhmän 

toimintaa tukee Mediastudion ohjaaja.

Vuosien varrella Mediastudio on tehnyt 

runsaasti tilaustöitä eri tahoille. Muun 

muassa oppilaitoksille, yrityksille, 

hankkeille, Tampereen kaupungille, 

Kehitysvammaisten Tukiliitolle ja 

Kehitysvammaliitolle. 

Tukilinja myönsi Mediastudiolle 
Vuoden Toimija 2017
-apurahan (7000 €). 



Veri vetää yrittäjyyteen

Yrittäjyys on osa Rikun identiteettiä.

Mediastudion toiminnassa oli paljon yrittäjyyteen liittyviä piirteitä.

Vuosien 2016-18 aikana Riku selvitti osuuskunnan perustamisen mahdollisuutta.

Pitkien selvittelyjen, pohdintojen ja neuvottelujen jälkeen NEO - OmaPolun Mediastudion ja 

Ateljee-toiminnan nuoret perustivat tuetun Omillaan osuuskunnan 21.8.2018.



Polku on tähän mennessä vienyt Liettuaan...



Tanskaan...



Islantiin...



ja mikä tärkeintä, itselle merkityksellisten  asioiden pariin. 

KIITOS!





Omillaan osuuskunta on  kehitysvammaisten 
ihmisten ja heidän läheistensä perustama 
tuettu osuuskunta. Osuuskunnan 
työntekijöinä toimivat kehitysvammaiset 
henkilöt.

Omillaan osk:n perustamiskokous pidettiin 
21.8.2018.

Mikä on Omillaan osuuskunta?



Omillaan osk:n tavoitteena on työelämäosallisuuden ja 
ansaintamahdollisuuksien edistäminen yhteiskunnassamme.

Omillaan osuuskunnan arvot ja periaatteet perustuvat : 
Osuustoiminnan arvot ja periaatteet 
Kansainvälinen Osuustoimintaliitto, ICA,

Luotamme ihmisten yksilöllisiin voimavaroihin ja osaamiseen.

Uskomme, että jokaisella ihmisellä on oikeus tehdä merkityksellistä 
työtä.

Miksi Omillaan osk on perustettu?



1. Osuuskunnat ovat vapaaehtoisia ja avoimia organisaatioita.
2. Perusosuuskunnat noudattavat jäsen/ääni -periaatetta.
3. Osuuskunnan jäsenet osallistuvat yhdenvertaisesti ja
oikeudenmukaisesti pääoman kartuttamiseen.
4. Osuuskunnat ovat itsenäisiä, jäsentensä hallitsemia,
omatoimisuuteen perustuvia demokraattisia organisaatioita.
5. Osuuskunnat tarjoavat jäsenilleen, luottamushenkilöilleen,
liikkeenjohdolleen ja henkilöstölleen mahdollisuuden
koulutukseen.
6. Osuuskunnat harjoittavat keskinäistä yhteistyötä.
7. Osuuskunnat toimivat yhteisöjensä kestävän kehityksen hyväksi 
jäsenten päättämällä tavalla.

Omillaan Osuustoiminnan arvot ja periaatteet 
Kansainvälinen Osuustoimintaliitto, ICA 

Eettiset arvot
• rehellisyys
• avoimuus
• yhteiskunnallinen vastuu
• muista ihmisistä välittäminen 

Perusarvot     
• omatoimisuus
• omavastuisuus
• demokratia
• tasa-arvo
• oikeudenmukaisuus
• solidaarisuus



Omillaan osuuskunnan työntekijät saavat 
tukea toimintaansa Setlementti Tampere 
ry:n ylläpitämän NEO - OmaPolun 
ohjaajilta.

Tuettu yrittäjyys tulee tulevaisuudessa 
tunnustaa sosiaalipalveluna samaan 
tapaan kun tuetun työllistymisen 
työvalmennus.

Mikä on tuettu osuuskunta? 



Omillaan Osuuskunta
Yliopistonkatu 58 B 3krs.
33100 Tampere
info@omillaan.fi
www.omillaan.fi
Verkkosivut aukeavat 1.12.2018

Yhteystiedot

mailto:info@omillaaan.fi

