
Ryhmätoiminta ja 
kokemuskehittäjänä toimiminen 
aikuisten osallisuuden vahvistajina

Tukiliiton Aarne ja Aune
-hankkeen kokemuksia

Suunnittelija
Anne Vuorenpää

Imatra 12.10.2019



Aarne ja Aune -hanke lyhyesti

▪ Yksi Tukiliiton kolmesta 
kehittämishankkeesta.

▪ Hanke toimii vuosina 2018–2021.

▪ Järjestämme nuorille ja aikuisille

• Arki haltuun -ryhmätoimintaa sekä

• tukea kokemuskehittäjänä 
toimimiseen.

▪ Tänään kuulette
kokemuksiamme ja ideoitamme 
molemmista toiminnoistamme.



Tavoite yksilötasolla: neuvokkaiksi toimijoiksi!

Toimijoiksi 
arjessa

Toimijoiksi 
yhteisöissä

Toimijoiksi 
vaikuttajina

• Tietoja, taitoja ja 
voimavaroja pärjätä 
arjessa.

• Neuvokkuutta 
toimia vähällä 
rahalla.

• Mielekkäitä 
sosiaalisia suhteita.

• Mukaan myös 
kaikille avoimeen 
toimintaan. 

• Suunnittelijaksi ja 
toteuttajaksi 
yhdessä muiden 
kanssa.

• Palveluiden ja 
elinympäristön 
kehittäjiksi 
sopivalla 
taustatuella.

• Aidot, yhtäläiset
vaikuttamis-
mahdollisuudet.



Arki haltuun -ryhmätoiminta

▪ Toiminta on suunnattu nuorille ja aikuisille
jotka asuvat tuetusti yksin tai
jotka kokevat itsensä yksinäisiksi tai
elämänpiirinsä kapeaksi.

▪ Toiminnassa vahvistamme yhdessä
arjen tietoja, taitoja ja voimavaroja.

▪ Tavoitteenamme on
osallisuuden vahvistuminen.
Etsimme mahdollisuuksia mennä mukaan
kotikunnassa tai lähikunnissa jo järjestettävään
kaikille avoimeen vapaa-ajan toimintaan.



Osallistujat päättävät itse
toiminnan tarkemman sisällön



Arki haltuun -ryhmätoiminta

▪ Toimimme tällä hetkellä
Kuopiossa, Akaa-Valkeakoskella,
Kangasalla ja syksymmällä Siilinjärvellä.

▪ Teemme yhteistyötä tukiyhdistysten sekä
kuntien vammaispalveluiden kanssa.

▪ Ryhmäjaksot kestävät noin puoli vuotta.

▪ Ryhmät kokoontuvat pääosin iltaisin
noin kahden viikon välein.

▪ Lisäksi osallistujat saavat

yksilöllistä tukea arkeensa.



Aarne ja Aune -ryhmäprosessi
noin puoli vuotta, 8–10 ryhmätapaamista
ja yksilöllistä tukea tarpeen mukaan



Kokemuksiamme

✓ Valintojen tekeminen on tärkeää

▪ Osallistuminen oman
kiinnostuksen mukaan.

▪ Ymmärrys siitä,
että voi valita, kertoa mielipiteensä
ja myös kieltäytyä.

▪ Uusien kiinnostuksen kohteiden 
löytyminen, kun saa tietoa ja vaihtoehtoja.

Miten omien valintojen tekemistä
voi tukea yhdistystoiminnassa?



Kokemuksiamme

✓ Itsenäisen liikkumisen harjoittelu ja 
onnistuneet kokeilut

▪ Liikkuminen lähikaupunkeihin edellyttää 
selvittämistä, ohjeita, kysymyksiä, vastauksia, 
avun pyytämistä – ja avun saamista.

▪ Tukeminen kannattaa!
Itsenäinen liikkuminen avaa
uusia mahdollisuuksia
ystävyyssuhteisiin ja osallisuuteen.

Voisiko yhdistys tukea
liikkumisen harjoittelussa? Miten?



Ideoita yhdistyksille!

Kolme ideaa, kuinka yhdistys
voi tukea osallisuutta
nuoren tai aikuisen omassa arjessa.

1. Teemalliset ryhmätapaamiset

• Esimerkki: Yhdessä digitaitoja

2. Aikuinen kanssakulkija -malli

• Esimerkki: Tukea arjen päätöksentekoon

3. Arkitukihenkilö-malli

• Esimerkki: vertaisen tuki kotoa liikkeelle ja 
vapaa-ajan toimintaan lähtemiseen.



Idea 1: Teemalliset ryhmätapaamiset



Idea 1: Teemalliset ryhmätapaamiset

▪ Nouseeko yhdistyksenne jäseniltä
arkeen liittyviä tuen tarpeita?

▪ Kokoaisitteko yhdistyksessänne teemaryhmän,
jossa vahvistetaan arjen taitoja yhdessä?

▪ Tapaamiset voivat liittyä esimerkiksi
ruokaan, liikuntaan, digitaitoihin tai
mielen hyvinvointiin.

▪ Jos teemasta on tarjolla Tukiliiton tilauskoulutus, 
voitte kysyä sitä paikkakunnallenne.

▪ Voitte hakea ryhmän toimintaan myös
Tukiliiton apurahaa.



Idea 2: Aikuinen kanssakulkija -malli

Kuva: Laura Vesa



Idea 2: Aikuinen kanssakulkija -malli

▪ Monella tukea tarvitsevalla aikuisella
on tarve pohtia oman arjen asioita
luotettavan aikuisen kanssa.

▪ Aikuisen kanssakulkijan rooli eroaa 
viranomaisroolista tai neuvonnasta.
Se on tasa-arvoista tukea
luotettavalta aikuiselta aikuiselle.

▪ Usein pelkkä keskustelu ja
tuki päätöksentekoon riittää.

▪ Voisiko yhdistyksessänne toimia
vapaaehtoisia aikuisia kanssakulkijoita?



Idea 3: Arkitukihenkilö-malli



Idea 3: Arkitukihenkilö-malli

▪ Arkitukihenkilö on kokemusasiantuntijamme 
Jussi Rantalan kehittämä käsite.

▪ Arkitukihenkilö voi olla
tehtävään sitoutunut toinen
tukea tarvitseva aikuinen, vertainen,
joka auttaa ja tukee arjen pienissä asioissa.

▪ Arkitukihenkilö voi esimerkiksi
kannustaa ja tukea
kotoa liikkeelle ja toimintaan lähtemisessä. 

▪ Voisiko yhdistyksessänne toimia
vapaaehtoisia aikuisia arkitukihenkilöitä?



Kokemuskehittäjätoiminta

▪ Toiminta on tarkoitettu
vaikuttamisesta kiinnostuneille
nuorille ja aikuisille.

▪ Toiminnassa harjoittelemme
omien näkemysten ja
palvelukokemusten kertomista.

▪ Vahvistamme yhdessä
vaikuttamisen taitoja ja
taitoa edustaa toistenkin mielipiteitä.

▪ Osallistumme yhdessä päätettyihin
vaikuttamisen ja kehittämisen tilaisuuksiin.



Katsomme videon

▪ Video on kuvattu
Kuopion kaupungin vammaispalveluiden
yhteiskehittämisen iltapäivässä 3.4.2019.

▪ Aarne ja Aune -hanke oli mukana
järjestämässä kehittämisiltapäivää.

▪ Kehittämisiltapäivään osallistui
viranhaltijoita, päättäjiä, järjestöjen edustajia, 
vammaisneuvoston puheenjohtaja sekä 
kokemusasiantuntijoita. 

▪ Mukana oli viisi Aarne ja Aune -hankkeessa 
mukana olevaa kokemusasiantuntijaa,
joiden kanssa valmistauduimme tilaisuuteen.

https://www.youtube.com/watch?list=PLzpuU2mppYfdaNENDzHdMFxFK9x_1mMv6&time_continue=27&v=JqyzT_h1fm0


Kokemuksiamme

▪ Vaikuttamiseen tarvitaan tukea:

• valmistautuminen, osallistuminen ja
yhteinen jälkiarviointi

• Tilaisuuksiin ei voi osallistua 
”kylmiltään”, valmistautumatta

▪ Kokemuskehittäjän roolin
on oltava todellinen,
ei näennäinen

• Näkemyksellä on oltava oikeasti 
merkitystä ja aito käyttötarkoitus.

• Osallisuuden tunne ei riitä 
kokemusasiantuntijuuden tavoitteeksi.



Ideoita yhdistyksille!

Kolme ideaa, kuinka yhdistys voi tukea
vaikuttamiseen ja kehittämiseen osallistumisessa.

1. Tuetut päättäjien haastattelut

• Esimerkki: Kuopion vaalitori

2. Tuki viranhaltijoiden tapaamiseen

• Esimerkki: työkykykoordinaattorin lobbaaminen

3. Tuki asiakasraateihin ja yhteiskehittämiseen

• Esimerkki: vammaispalveluiden 
yhteiskehittämisen iltapäivä



Idea 1: Tuetut päättäjien haastattelut



Idea 1: Tuetut päättäjien haastattelut

▪ Voitte tehdä haastatteluja vaalien alla
tai kun kansanedustajat tai valtuutetut
jalkautuvat kauppakeskuksiin ja toreille.

▪ Valitkaa kokemusasiantuntijoiden kanssa 
tärkeä ja napakka kysymys.

Esimerkki Kuopion vaalitorilta:
”Jos tulet valituksi eduskuntaan,
miten aiot vähentää
eriarvoisuutta Suomessa?
Kerro yksi konkreettinen teko.”

▪ Tukekaa kohteliaan esittäytymisen ja
kysymyksen kysymisen harjoittelemisessa.



Idea 1: Tuetut päättäjien haastattelut

▪ Valmistelkaa yhdessä
hissipuhe yhdistyksestänne.
Hissipuhe kertoo muutamalla lauseella,
keitä olette ja mitä haluatte saada aikaan.

▪ Varatkaa mukaanne nauhuri tai 
muistiinpanovälineet.

▪ Antaa mennä! ☺

▪ Pohtikaa haastattelujen jälkeen,
miten hyödynnätte saamaanne tietoa
ja miten seuraatte saamienne lupausten 
toteutumista.



Idea 2: Tuki viranhaltijoiden tapaamiseen



Idea 2: Tuki viranhaltijoiden tapaamiseen

▪ Viranhaltijan tai päättäjän tapaamista
voi pyytää, kun teillä on tarve
antaa tietoa tärkeästä asiasta, lobata.

▪ Esimerkki: Viisi kuopiolaista avotyöntekijää
tapasi hankkeen tuella
TE-toimiston työkykykoordinaattorin.

▪ Kokemusasiantuntijat kertoivat hänelle
avotyöntekijän arjesta ja
toimeentulon vaikeuksista.

▪ Samalla keskusteltiin siitä,
kuinka työkykykoordinaattori voi auttaa
palkkatyön löytämisessä.



Idea 2: Tuki viranhaltijoiden tapaamiseen

▪ Tukekaa kokemusasiantuntijoita
tapaamiseen valmistautumisessa.

▪ Valmistelkaa yhdessä kysymyksiä
ja kirjatkaa tärkeimpiä asioita arjesta.

▪ Harjoitelkaa puheenvuorojen käyttöä.

▪ Antaa mennä! ☺

▪ Pohtikaa yhdessä tapaamisen jälkeen,
kuinka lobbaaminen onnistui
ja mikä on seuraava askeleenne 
vaikuttamisessa.



Idea 3: Tuki asiakasraateihin ja
yhteiskehittämiseen



Idea 3: Tuki asiakasraateihin ja
yhteiskehittämiseen

▪ Toimiiko yhdistyksessänne
tukea tarvitseva aikuinen,
joka kuuluu myös kunnan asiakasraatiin?

▪ Tai toivotaanko kunnassanne asiakkaita 
mukaan palveluiden kehittämiseen
(vertaa Kuopion yhteiskehittämisen iltapäivä)?

▪ Löytyisikö yhdistyksestänne 
taustatukihenkilöitä
kokemuskehittäjien tueksi?



Idea 3: Tuki asiakasraateihin ja
yhteiskehittämiseen

▪ Palveluiden kehittäminen yhdessä 
viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa
onnistuu, kun 

• Kehittämistilaisuuksiin 
valmistautumiseen ja osallistumiseen
saa tukea.

• Tilaisuus suunnitellaan yhdessä
ymmärrettäväksi ja selkeäksi.

• Kaikki tietävät roolinsa tilaisuudessa.



Haluaisitteko käynnistää
arkea tai vaikuttamista tukevaa
toimintaa yhdistyksessänne?

Otattehan yhteyttä,
autamme alkuun.

Kuva:
Laura Vesa



Aarne ja Aune -tiimi

Jonna Suhonen

▪ koordinointi, kokonaisvastuu,

toimintamallit

Anne Vuorenpää

▪ ryhmätoiminta (Pirkanmaa)

Saara Rask

▪ ryhmätoiminta (Pohjois-Savo)

Sirpa Mäkinen

▪ esimiestyö

Wilma Karikko

▪ viestintä, verkko, kokemustarinat



Kiitos ja lempeää syksyä!

Kuvat: toiminnastamme sekä
Omillaan-osuuskunnan tekemästä omaleimaisesta kuvapankista.


