
  

 
 
  

Vekkari-projektin arvioinnin tuloksia ja vaikutuksia 2015 

Vekkarista toteutettiin väliarviointi. Yhtenä arvioinnin kohteena olivat projektin tulokset ja 

vaikutukset. Väliarvioinnin tuloksista voi päätellä, että projektilla on ollut vaikutuksia osallistujiin, 

projektissa mukana olleisiin toimintayksiköihin ja ammattilaisiin, projektista vastanneen 

yhdistyksen toimintaan sekä näitä ympäröivään yhteiskuntaan. 

Arviointia kerättiin projektin työntekijöiltä, sidosryhmiltä, yhteistyökumppaneilta, osallistujilta ja 

osallistujien lähihenkilöiltä. Väliarviointiin hyödynnettiin materiaalia myös vuonna 2014 

toteutetusta hankkeen tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksestä. 

Arvioinnin menetelminä toimivat Talking Mats-keskustelumatto ryhmäarvioinnein sekä 

yksilöhaastatteluin, tukikuvitetut arviointilomakkeet, webropol-kyselyt sekä puhelinhaastattelut. 

Tähän artikkeliin on koottu väliarvioinnissa todettuja tuloksia ja vaikutuksia sekä palautteita 

projektin toiminnasta. 

Projektilla koettiin olleen paljon vaikutuksia. Vaikutuksia koettiin (5: vaikuttanut paljon 1: ei ole 

vaikuttanut) olleen… 

 projektin osallistujiin 4,53/4,44 

 toimintayksiköihin ja ammattilaisiin 3,73/4,11 

 yhdistyksen toimintaan 4,07/4,33 

 yhteiskunnallisesti 3,81/4 

 vaikutukset kaiken kaikkiaan 4,04/4,22. 

(16 työntekijää ja sidosryhmäläistä/9 yhteistyökumppania ja kohderyhmäläistä) 

Yleisen linkin kautta (6) sekä sidosryhmistä (10) kaikki kysymykseen vastanneet olivat havainneet 

projektin vaikutuksia osallistujissa. Kokemusasiantuntijat kokivat, että projekti on vaikuttanut 

heihin paljon (7/8). Vaikutuksia koettiin olleen itsevarmuuteen, mielialan nousuun ja elämän 

sisällön lisääntymiseen. ”Ainakin vaikuttanut iloisesti. Että muutuin aikalailla uudeksi ihmiseksi.” 

Yhteistyökumppanit sanoivat tuloksiksi myös voimaantumisen, onnistumisen kokemukset, 

ylpeyden olla mukana toiminnassa, luottamuksen-, rohkeuden- ja oma-aloitteisuuden lisääntymisen, 

inkluusion ja tuetun päätöksenteon toteutumisen sekä itsetuntemuksen ja itsevarmuuden nousun. 

”Sosiaaliset kontaktit ovat lisääntyneet. Nyt tuntuu että (osallistuja) uskaltaa kokeilla esimerkiksi 

uusia kerhoja, eikä ole niin kaavoihin kangistunut. Hän uskaltaa lähteä itsenäisemmin kaupungille. 

Ryhmäkodissa turvaudutaan yleensä aika paljon ohjaajaan, mutta on tullut rohkeutta lisää.” 

Osallistujalta: ”ja tarjota kehitysvammaisille ihmisille uusia virikkeitä elämään. Yhteiskunnallisia 

vaikutuksia on paljon. Lähdetään aktiivisesti liikkeelle. Ei jäädä kotiin vanhempien helmoihin. 

Eletään mahdollisimman normaalia elämää.”, ”Näen että projekti on tuonut näkyvyyttä, arvostusta 

yhteiskunnallisesti joka antaa kokemusasiantuntijoiden ja ryhmiin osallistuvien ainutkertaisuuden 

koskettaa monia ihmisiä. Merkittävää ilo, positiivisuus, lämpö, kaikkien huomioiminen, 

myötäeläminen joka on läsnä kaikille kaikessa.” Yhteistyökumppanit nostivat varsinkin 

vapaaehtoistoiminnan mallin hyvänä tapana vaikuttaa yhteiskunnallisesti. 



  

 
 
  

Yhteistyökumppanit sanoivat että projekti on luonut uusia mahdollisuuksia. ”Jos mietin 

meidän asukkaita ylipäätään, niin projekti on lisännyt osallisuutta. Talon ulkopuolinen 

toiminta on lisääntynyt.” ”(Osallistujalla) ei ole aiemmin ollut muita kontakteja kuin sukulaiset 

joten on tullut lisää sosiaalista toimintaa.”, ”On tullut uusia sosiaalisia kontakteja, tuttavapiiri on 

lisääntynyt.” ”Itsetunto on kasvanut. (Osallistuja) pääsee hänelle sopivaan vapaa-ajan toimintaan 

mukaan. (Osallistuja) on aiemmin ollut väliinputoaja. 

Uutena asiana yksi lähihenkilö toi myös vertaisten löytämisen projektin avulla: ”(Osallistuja) on 

aktiivinen, että ei ole sinänsä vaikuttanut. Hän on integroitunut muiden kehitysvammaisten ihmisten 

pariin. Se on ollut kynnys aiemmin.” 

”No tän ”Se on paljon vaikuttanut muhun. Uskallan niin kun tehä paljon enemmän asioita kun 

vuosia sitten. Et mä vaikutan monessa paikassa kyllä. Must on tullu paljon rohkeampi tai silleen.” 

Mä sanon kyllä nopeesti paljon (on projekti vaikuttanut minuun). No oikeen kivasti on vaikuttanu 

silleen, että kun mulla joku iso askel elämässä et mä pääsin kokemusasiantuntijaksi ja sitte vielä 

ryhmän vetäjäksi. Niin, että se on ihan kun askel tulevaisuuteen. - - Että mä näytän lahjakkuuteni, 

mitä osaan. Siitä näkee, millainen mä olen tulevaisuudessa.” 

Vaikutukset ovat heijastuneet myös muihin elämänalueisiin, kuten työhön ja harrastuksiin: "Olin 

vähän ujo ja tämmönen - - piti tehdä jotain välillä yhdessä niin menin välillä aika lukkoon. Niin tää 

on auttanut niiiin paljon tää projekti siinä, nyt mä pystyn olee ihmisten kanssa - - joita mä en tunne. 

Jos mä joudun tekee niitten kanssa töitä tai jotain asioita, niin se ei oo enää niin pakkomielistä. - - 

Niin se on auttanut mua paljon mun elämässä niin paljon kiitos tälle projektille! ”On tullu 

työssäkäyminen ja kotonaolo tullut mukavammaksi. On ollu kiva tehdä lappuja, antaa tietoutta 

ihmisille ja jakaa niitä asuintalossa.” 

Kehitysvammaiset ihmiset ovat perustaneet projektin mallista vertaisryhmiä myös itsenäisesti mm. 

työpaikoilla. "Työtoiminnassa kehitysvammaiset työntekijät halusivat aloittaa keskenään 

pienryhmän (yleensä ohjaaja vetää pienryhmää), ryhmä on toiminut melkein vuoden kokoontuen 

joka viikko, ryhmäläiset ideoivat kekusteluryhmän aiheet ja kertovat niista muillekin." 

Kokemusasiantuntijat kokivat kehittyneensä vuorovaikutustaitojen lisäksi ryhmän ohjauksessa. 

”Kun juuri tämmösiä projekteja pitäisi olla. - - kehitysvammaset enemmän osalliseks, tekee asioita 

yhdessä. Sitä kautta tulee sitä yhteisöllisen tunnetta. Ihmiset rupee tulee, itsetunto kohenee ja pystyy 

tehdä asioita enemmän. - - Mä oon todella ollut ylpeä tästä, on ollut todella mullekin tärkeä, on 

saanu tehä sitä, mitä tykkää ja sit antaa niille täs projektis oleville kokemusasiantuntijoille eli 

ryhmänvetäjil, että ne saa sitten tehdä semmosta asiaa mistä itte tykkää. Mä oon tykänny tästä 

todella ja tää on ollut positiivinen kokemus.”,”No nyt mä oon niinku oppinu niistä ryhmäläisistä 

paljon enemmän ja nyt mä pystyn vetämään sitä ryhmää. Sillon keväällä mua jännitti niinku ees 

sanoa jotain tai silleen.", ”Mutta tässä on kyllä kun se on jo ollu pidemmän aikaa niin se lähti 

rytmin varassa toimimaan. Niin mä tajusin mikä siin oli tarkotus.” 

” - - Ennen olin aika onneton ja alakulonen, kun mä en tienny saanko mahdollisuutta ruveta ryhmää 

pitämään. Että sain kuitenkin, et silleen niinku tuli iloseks, ku sain tietää tästä niin tulin iloseks ja 

reippaaks. - - Ja kotonaki mä innostun joskus liikaa puhumaan ryhmästä, joku meinaa kyllästyä, mä 

sanon et ”mä en tarkota pahalla, mä oon vaan niin innostunu”. ” 



  

 
 
  

 

Myös vapaaehtoistoimijat ovat saaneet toiminnassaan mm. onnistumisen kokemuksia. ”Sai 

toimia omaan tahtiin omien voimavarojen mukaan. Tuli onnistumisen kokemus, kun päälle vielä 

kehuttiin.”,”Saa tehdä kaikkea kivaa josta itse tykkää esim. leipomista”, ” Saa tehdä todellisia " 

hommia", ”Sain tukea ja rohkaisua tarpeeksi”. ”Oli mukava olla ovimiehenä (avustajan nimi) 

kanssa.”, ”Todella kiva ja uudestaan toivon pääseväni mukaan” 

Projektin toimijoiden osallisuuden toteutumisesta ja edistämisestä tehtiin opinnäytetyö Metropolia 

Ammattikorkeakouluun. Yksilöhaastattelujen (9) tukena käytettiin keskustelumattomenetelmää. 

”Tuloksista kävi ilmi että kehitysvammaiset toimijat olivat kokeneet toiminnassa osallisuutta. 

Toimijat ottivat vastuuta ja heillä oli sekä kiinnostusta että mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. 

Toimintaympäristön ilmapiiri oli hyväksyvä, kannustava ja ihmiset kokivat yhteisössä 

yhteenkuuluvuutta. Osallistumista edistävänä toimijat kokivat selkeän tiedottamisen ja 

yhteydenpidon helppouden sekä riittävän tuen saamisen. Selkokielisiä infokirjeitä pidettiin erityisen 

tärkeinä. Taustatukihenkilön lisäksi hyvänä käytäntönä pidettiin vastuun jakamista parin kanssa.” 

Myös yhteistyökumppanien palautteissa tuotiin esille vertaisryhmän osallistujien yhdenvertaisuus: 

”Koskettaa todella monia osallistujia ja antaa mahdollisuuden yhdessä tekemiseen, olemiseen ja 

oma tärkeä asia on ryhmän vetäjän yhdenvertaisuus osallistujien kanssa.”  

”Vertaiskaveruus ja kokemusasiantuntijoiden vetämät ryhmät koettiin mielekkääksi ja turvalliseksi 

tavaksi viettää vapaa-aikaa. Kiinnostus vapaaehtoistoimintaan ja vertaistoimintaan oli ilmeistä. 

Opinnäytetyön perusteella voidaan sanoa että näiden toimintojen vakiinnuttaminen ja 

toimintatapojen markkinoiminen laajemminkin vapaaehtoissektorilla on toimiva keino edistää 

kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta yhteiskunnassa.” (Jenni Tossavainen, sosiaaliala, 

Metropolia Ammattikorkeakoulu)  

Yhtenä tuloksena projektin työntekijät, yhteistyökumppanit ja sidosryhmät kuvasivat tuen tarpeen 

kartoittamista kehitysvammaisten ihmisten vertais- ja vapaaehtoistoiminnassa. ”Ainakin hankkeen 

toimijoille on syntynyt osaamista sen suhteen, millaista tukea vertaistoiminnan aloittamisessa ja 

ylläpitämisessä tarvitaan.” Projektin tavoite osallistujien yksilökeskeisestä tukemisesta on 

toteutunut: "Että mä oon saanut (projektin työntekijöiltä) sen tuen mitä oon tarvinnu, alusta saakka. 

Et ne on ollu siinä niinkun, soitellu ja kyselly et onko kaikki hyvin ja jos ei oo hyvin joku niin - - 

mä voin soittaa niille ja kertoa heti ja puhua asiasta. Että se on ollut todella tärkeä. Että tukea on 

ollut todella paljon ja oon ollut todella kiitollinen siitä tuesta. Et se on ollut heti alusta saakka.”, 

”Mä oon saanut itse määrätä, mitä aiheita me tehdään (ryhmän toisen kokemusasiantuntijan) 

kanssa.", "Et se on niinku hyvä asia, että niiku näit asioita niiku ku on meit erilaisii niin sitten toiset 

tarvii vähän enemmän tukee niin se on hyvä asia, et pystyy antaa sitä tukee.” (kokemusasiantuntijat) 

Projektissa tuetaan vertaistoimintaan osallistujien voimavaroja hyödyntämällä ja vahvistamalla. 

Osallistujat määrittävät tuen tarpeen itse. Projektin kokemuksien mukaan kehitysvammaiset ihmiset 

ovat vertais- ja vapaaehtoisina vastuuntuntoisia ja kokevat vastuun tärkeänä asiana. ”On tullut taitoa 

toimia itse ja osallistaa myös muita. Suhtautuu siihen kuin työhön, ei peru vetämäänsä ryhmää vaan 

siirtää muita menoja ja keksii vaihtoehto B:n jos esimerkiksi sataa.” (yhteistyökumppani)  

Vastuutehtävissä toimineiden osallistujien tuen tarve on heidän kokemansa mukaan vähentynyt 

nopeasti (67 prosenttiin oltuaan puoli vuotta mukana toiminnassa). Työntekijöiden mukaan 

taustauen tarve kuitenkin vaihteli. Kokemusasiantuntijoista 7/8 koki vastuunottamisen tuntuneen 

hyvältä. ”No hyvältä. Ja sit sitä niinku sitä vastuuta on tullu aika paljon siinä ryhmässä. Mut musta 



  

 
 
  

se on niinku tosi kivaa et on vastuuta, vastuu muista ihmisistä.” 

Projektin tuloksina olivat myös neuvottelut Helsingin työväenopiston kanssa kehitysvammaisen 

ihmisen palkkaamisesta tuntiopettajaksi sekä kehitysvamma-alalle koulututtautumiseen 

vaikuttaminen (palaute taustatukihenkilöltä). 

Projektista yhteistyökumppanit kokivat saaneen hyvää mallia ja varmuutta luottaa kohderyhmän 

omaan vertaistoimintaan: ”Luulen, että kehitysvammaisia ihmisiä uskalletaan käyttää enemmän 

esim. järjestöissä erilaisissa tehtävissä esim. vapaaehtoisten kanssa työskennellessä. 

Kurssisuunnittelijana olisin mielelläni mukana luomassa uusia kokonaisuuksia joissa eri 

ammattilaiset yhdessä mahdollistavat konkreettisen toiminnan (teatterialan ammattilainen 

ohjaamassa, sosiaalialan, kehitysvammatyön ammattilainen avustamassa).”, ”huomaamme ja 

uskomme kehitysvammaisten henkilöiden kykyihin  

- esim. vapaaehtoistoimintaan osallistujien onnistuneet kokemukset hämmästyttävät positiivisesti.”, 

”Haluan uskoa, että projektin asennemaasto on väkisinkin tehnyt näkyväksi kehitysvammaisten 

ihmisten osaamisen ja voimavarat, jotka eivät ole olleet käytössä aiemmin. Vanhojen 

toimintamallien kyseenalaistaminen tai jopa niiden epätoivoinen puolustaminenkin raivaavat tietä 

uudelle.” 

Projektin kohderyhmä, työntekijät ja yhteistyökumppanit toivat tuloksena uusien asioiden 

oppimisen, kokonaisuuksien paremman hahmottamisen ja sitä kautta elämänhallinnan paranemisen. 

”olen opinut uusia asioita vekkari projektissa”, ”tulla Paikkalle sovittuu Paikkalle”.  

Kerättyjä palautteita 

Varmasti vienyt eteenpäin ajatusta siitä, että kuka tahansa voi tehdä asioita kunhan omaa tahtoa 

riittää ja toiminta mahdollistetaan. Tässä on ollut mielestäni voimakas integraation ajatus mukana. 

Vertaisuuden ja yhteenkuuluvuuden lisääntyminen kuuluvat myös projektin tuloksiin. 

Vekkarin toimintamalli näyttää kehitysvammaisten ihmisten potentiaalin! Asennemaaston muokkaus 

on hidasta puuhaa!”, ”Myönteisen asennemuutoksen vahvistaminen. Projekti on jälleen kerran 

osoittanut, että kehitysvammaisista ihmisistä on hyvinkin vaativiin tehtäviin, kunhan he saavat 

siihen tukea. 

Innostuneisuus on käsinkosketeltavaa. 

Kokemusasiantuntija on ollut on saanut mahtavia lisäideoita toiminnan suhteen ja hän on 

vaikuttanut elinvoimaiselta ja innostuneelta työskentelystämme. Myös muut ryhmän jäsenet ovat 

antaneet loistavaa palautetta ja he ovat kokeneet, että ovat saaneet elämäänsä uusia ihmisiä ja 

asioita, uudenlaista toimintaa ja kevääksikin uutta kivaa odotettavaa. He ovat heittäytyneet kaikkiin 

yhteisiin tehtäviimme ja harjoitteisiimme upeasti ja rohkeasti. 

Omien asukkaiden palautteen ja projektin toimintoihin osallistuneiden kertomusten perusteella ovat 

olleet innoissaan ihan kaikesta. Myös sosiaaliset verkostot ovat joillain lisääntyneet mikä on 

lisännyt myös toimintakykyä. 

Vammaiset ihmiset kokevat uudenlaista osallisuutta esim ryhmien vetäjinä ja kouluttajina. 

 



  

 
 
  

Mahdollisuus osallistua ja toimia asiantuntijana ja ohjaajana kuten kuka tahansa. 

Toimintamuodot ovat yhteiskunnassa tapahtuvia ja sellaisia, joita on toivottu. 

Projekti antaa ehdottomasti eväitä jokaiseen kaupunkiin kehitysvammatyöhön. Porukat oikeasti 

osaa ja aina kannattaa kokeilla vaikka ammattihenkilöstö alussa epäröisi. Projekti mahdollistaa 

onnistumisen tunnetta. Hei me ollaan Vekkarilaisia! 

Toiminta voisi laajentua eri puolille suomea ja toiminta on tuonut esille kykyjä, lahjoja, 

erityisosaamisia, ainutkertaisena innostuksena ja omia onnistumiskokemuksia arvostaen ja mikä on 

mahdollista ollut nykyisille kokemusasiantuntijoille on mahdollista myös monelle muulle. toiminta-

ajatusta vietävä kuntatasolle ja ympäri maata!! 

Mielestäni taustatukihenkilöjä olisi hyvä käyttää tulevaisuudessakin. Työparityöskentely on 

hedelmällinen tapa tehdä töitä - haluan pyrkiä työpariuteen myös tulevaisuudessa. 

Omien harrasteryhmien leviäminen esim. ryhmäkoteihin voisi olla mahdollista. Samoin 

koulutusmateriaalien hyödyntäminen kehitysvammaisten ihmisten rohkaisemisessa ja tukemisessa 

kehittämään omaa harraste ja vapaa-ajan toimintaa. 

Kaikki samanarvoisia ja samassa asemassa, toimijoina. 

(Väliarviointiin vastanneita yhteistyökumppaneita, työntekijöitä, osallistujia....) 

 

Tiina Herttuainen 

projektikoordinaattori 

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 

 
 


