
”Nimen pitäisi olla ukolle sopiva”, sanoi Timo. 
Sami jatkoi: “Nimi vois kuvata ylellisyyttä,

ukko on kuningas ja me ollaan sen kuningaskunta.
Ukko kuvaa vahvuuksia meissä.

Jokainen meistä tuo oman vahvuuden ryhmään.
Mut tuo esille myös ongelmakohtia ja vastoinkäymisiä,

mutta yhdessä pystytään ratkaisemaan ne. 
Nyt meille annetaan ekaa kertaa mahdollisuus,

Vekkari on meidän platformi”.
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Projektisanakirja
Vekkari: Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n projekti, jota 
rahoittaa Raha-automaattiyhdistys vuosina 2012–2015

Kokemusasiantuntija: tietystä aiheesta kokemusta omaava 
kehitysvammainen ihminen, vertaisryhmän vetäjä ja projektin toimija

Taustatukihenkilö: palkattu ei-kehitysvammainen 
ihminen, joka toimii projektin toimijan tukena

Toimija: projektin vastuutehtävissä toimiva kehitysvammainen ihminen

Vapaaehtoistoimija: vapaaehtoistoiminnassa 
toimiva kehitysvammainen ihminen

Vapaaehtoistoiminta: yksilöllisten tarpeiden mukaan 
tuettua toimintaa, jossa kehitysvammainen ihminen toimii 
aktiivisena toimijana mahdollisimman itsenäisesti

Vekkarilainen: projektin toimintoihin osallistuva kehitysvammainen 
ihminen (esimerkiksi ryhmäläinen tai vertaiskaverin saava henkilö)

Vertaiskaveritoiminta: vertaistoimintana toteutettua 
kaveritoimintaa (kaverina kehitysvammaiselle ihmiselle 
toinen kehitysvammainen ihminen)

Vertaiskaveri: vertaistoimija, joka on käynyt Vekkarin kaverikoulutuksen

Vertaisryhmä Vekkarissa: ryhmä kehitysvammaisia 
ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita samasta aiheesta

Vertaistoimija: toisen kehitysvammaisen ihmisen 
tukena toimiva kehitysvammainen ihminen



Johdanto
Tämä julkaisu tuo esille kokemuksia vertais- ja 
vapaaehtoistoiminnasta, kun toiminnan suun-
nittelijana, toteuttajana ja arvioijana on kehitys-
vammainen ihminen. Tämä kokemuksien kirja-
nen tarjoaa myös työkaluja kehitysvammaisten 
ihmisten vapaaehtoistoimintaan tukemiseen.

Julkaisu on kirjoitettu Helsingin Kehitysvamma-
tuki 57 ry:n Vekkari-projektissa. Projektia rahoitti 
Raha-automaattiyhdistys. Projekti kehitti vertais- 
ja vapaaehtoistoimintaa kehitysvamma-alalla. 
Projektissa tuettin kehitysvammaisia ihmisiä toi-
mimaan kokemusasiantuntijoina, vertaistoimi-
joina ja vapaaehtoistoimijoina.

Vekkarin toiminnassa vertaisryhmien vetäjinä 
toimivat kokemusasiantuntijat eli koulutuksen 
käyneet kehitysvammaiset ihmiset, joilla on ko-
kemusta vertaisryhmän aiheesta. Kokemusasi-
antuntijatoimintaan sai koulutuksen Helsingin 
Kehitysvammatuki 57 ry:ssä. 

Julkaisussa kuvataan ensin kolmen vertaisryh-
män vetäjän kokemuksia. Kutsumme näitä tari-
noiksi. Ensimmäisessä tarinassa kokemusasian-
tuntija Tarja kertoo lenkkiryhmän vetämisestä. 
Tarinassa kuvataan myös projektin työntekijöi-
den kokemuksia projektipäiväkirjan kautta. Toi-
sessa tarinassa kuvataan ryhmän toimintaa ko-
kemusasiantuntijan kirjoittamien päiväkirjojen 
kautta. Kolmannessa tarinassa projektin työnte-
kijä haastatteli ryhmän vetäjää. 

Vertaisryhmien kokemuksien jälkeen seuraa ko-
kemuksia vapaaehtoistoimintaan tukemisesta. 
Julkaisuun valittiin kolme tapahtumaa: konsertti 
Finlandia-talolla, Pieni ele -keräys ja karaoketun-
nit. Finlandia-talon konsertti on ollut Helsingin 
Kehitysvammatuki 57 ry:n suuri vuosittainen 
tapahtuma. Pieni Ele-keräys on valtakunnalli-
nen kotimaan vammais- ja terveysjärjestöille 
tarkoitettu vaalien aikana toteutettu keräys. So-
fianlehdon karaoketunnit kertovat esimerkin on-
nistuneesta kehitysvammaisen ihmisten toteut-
tamasta vapaaehtoistoiminnasta, järjestökentän 
ja kaupungin päivätoimintayksiköiden välisestä 
yhteistyöstä ja vertaistuesta.

Projektista kerrotaan lisää julkaisun lopussa. Lo-
pussa on myös tukikuvitettuja lomakkeita va-
paaehtoisen työskentelyn tueksi. Tärkeimpänä 
julkaisun antina ovat projektin toimijoiden ker-
tomat kokemukset.

Samalla tavoin, kuin harjoitus tekee mes-
tarin, kokemus tekee asiantuntijan. Ole 
rohkea ja näe mahdollisuudet onnistu-
miseen tuorein silmin. Meillä on jokaisel-
la vahvuuksia. Haastan sinut näkemään, 
tukemaan ja vahvistamaan entisestään 
niitä vahvuuksia, joita ihmisissä ympä-
rilläsi näet. Anna vastuuta. Anna tilaa. Ja 
mikä tärkeintä - anna kiitosta.
Tiina Herttuainen 
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Vekkari on yhdessä tehty
Julkaisun etusivulla oleva Samin ja Timon keskus-
telu käytiin Vekkari-projektin suunnittelupajassa. 
Vekkari-projekti on tehty ilmeestä lähtien kehitys-
vammaisten ihmisten kanssa. Osallistujat sitou-
tuivat alusta alkaen projektiin ja kokivat projektin 
omakseen. Projektia suunniteltiin ja markkinoin-
nin materiaalia tuotettiin valokuvapajassa ja suun-
nittelupajoissa. Pajoja vetivät Vekkarin osallistujat 
itse. Valokuvapajassa ryhmää veti kolme toimijaa 
(vastuutehtävässä toimivaa kehitysvammaista ih-
mistä). Yksi harrasti valokuvausta, yksi toimi ku-
vaajan toiveesta vertaistukena ja kolmannella oli 
kokemusta ryhmän vetämisessä. Kolmas toimija 
hoiti puhumisen ja ideointipajan vetämisen. 

Heidän tukenaan toimi projektin koordinaattorin 
lisäksi kolme ei-kehitysvammaista ihmistä; kuva-
taiteita harrastava päivätoiminnan ohjaaja logon 
suunnittelupajassa, valokuvausta harrastava hen-
kilö kameran käytön tukena ja vapaaehtoisena toi-
miva valaistuksen ammattilainen.

Kuvia ja logoehdotuksia tuli osallistujilta useita 
kymmeniä. Raadin valitsemat parhaat teokset jul-
kaistiin projektin internetsivuilla, jossa toteutet-
tiin äänestys. Eniten ääniä saanut kruunu voitti 
logokilpailun. Voittajan lisäksi myös toinen osal-
listuja piirsi kruunun, alle ukon ja kellon käteen. 
Nämä kaksi osallistujaa olivat eri pajoissa eivät-
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kä tienneet toisten piirustuksista. Aika hienoa, et-
tä Vekkarin toimintaan liitettiin kruunu-symboli. 
Kruunu-ukko sai nimen Vekkarin Veikko-ukko ni-
mikilpailun tuloksena.

Kruunulogo, kruunu-ukko, suunnittelupajojen 
kommentit ja esitehahmotelmat vietiin mainostoi-
mistoon. Mainostoimistossa palavereissa istui pro-
jektin koordinaattori osallistujien kanssa. Projektin 
osallistujat jatkoivat projektin suunnittelua ja arvi-
ointia ohjaus- ja projektiryhmässä läpi projektin. 

”Vekkari on  
yhdessä tehty”
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Kokemusasiantuntijoiden tarinat
Tarjan lenkkiryhmä
Tarja kertoo: ”Siitä mä oon ainakin iloinen että mä 
oon saanut niin paljon kävelijöitä siihen mukaan. 
Retketkin on mennyt tosi hyvin. Ennen kävelin yk-
sin tai kaverin kanssa. Mä tunnen itteni niinku et 
on turvallista kävellä niiden kanssa. En mä pelkää.”

”Oon saanut uusia kavereita. Olen tullut niinku vä-
hän iloisemmaksi ja elämänhaluiseksi. Paremmin 
ku vedän tällast lenkkiryhmää. En mä ennen oi-
kein osannut olla elämänhaluinen ja iloinen. Oon 
saanut rohkeutta noista jotka mun lenkkiryhmäs 
kävelee. En mä tiedä onko ne huomannut sitä. Ne 
juttelee mun kanssa erilaisista asioista.”

Myös kokemusasiantuntijaa välillä jännittää ryh-
mätilanteissa: ”Ehkä silleen tietenkin et jos ne kä-
velijät tulee niinku yllättäen liian lähelle et en ehdi 
sanoo etten halua. Pitää olla pieni väli, ettei halua 

niitä niin lähelle. Joskus mä pystyn sanoo että älä 
tuu tai joskus en sano mitään.” Kokemusasiantun-
tijan kanssa harjoiteltiin yhdessä etäisyyden pitä-
mistä asettamalla kädet lähelle tulijan esteeksi ja 
sanoitettiin sitä kuinka kauniisti sanotaan, ettei ole 
mukavaa että tulee niin lähelle.” (projektipäiväkirja)

Miten ammattilaiset ovat suhtautuneet lenkki-
ryhmääsi? ”Välillä sanonut sitä ettei kannata si-
sätilaretkiä tehdä. Että enimmäkseen keskittyy 
ulkona kävelemiseen koska nimikin on lenkkiryh-
mä. Niin mää totesin tästä vuodestakin että en-
si viikolla kun on taas lenkkiryhmä niin vaikka me 
mennäänkin Teboilille niin kävelläänhän me sinne 
ja takaisin. Eihän me sinne koko aikaa jäädä ole-
maan.”

”Mä on huomannut ettei ne pahalla sano, mutta 
sanoo että hei, se on lenkkiryhmä. Ei oo hyvä siel-
lä kerhotilassakaan aina olla. Keskittyä siihen et-
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tä se on lenkkiryhmä, ei koko ajan sisällä. Aluksi 
tuntui vähän pahalta että ne sano näin, mutta ei 
ne pahalla sitä tarkoita. Lenkkiryhmäläisetkin vois 
kyllästyä jos oltais aina samassa paikassa. Viimeksi 
ku oltiin niin ryhmäläinen sano mulle että hän ha-
luais kävellä rantaan niin mä sanoin et kyl se käy. 
Ryhmäläisen avustaja kysyi että saako olla muka-
na, niin sanoin että kyllä se mulle sopii jos hän ha-
luaa olla. Ei siitä mulle mitään haittaa ole.”

”Projektin esittelyssä ollut osallistujan lähihenki-
lö nosti esille kokemusasiantuntijan vahvuuden 
lenkkiharrastuksessa ja ehdotti kokemusasiantun-
tijakoulutukseen osallistumista. Toinen lähihenkilö 
ei kuitenkaan uskonut kokemusasiantuntijan mo-
tivaatioon jatkaa toimintaa. Sanoi, että toimijalla 
oli ollut tapana aloittaa harrastuksia, mutta jättää 
asiat sitten kesken.” (projektipäiväkirja)

Minkälaisia terveisiä haluaisit sanoa ohjaajille? ”An-
tais mulle tukee tässä lenkkiryhmän jutussa. 
Ehkä henkistä tukea. Että he sanois mulle että 
ei tarvi jännittää jos joskus jännittää.”

”Kokemusasiantuntija oli tehnyt ensimmäisestä 
ryhmäkerrasta mainoksen, jota hän jakoi. Lisäk-
si kokemusasiantuntija kävi kertomassa ryhmästä 
asumisyksikön asukkaille ovelta ovelle. Harva halu-
si lähteä ryhmään ensimmäisellä kerralla - ryhmä-
läisiä olikin vain kaksi. Toisella ryhmäkerralla osallis-
tujia oli jo yhdeksän henkilöä.” (projektipäiväkirja)

”Jo kolmannella ryhmäkerralla oli nähtävissä, että 
kokemusasiantuntija oli sisäistänyt roolinsa ryh-
män vetäjänä. Ryhmän kokoontumisen tarkoitus 
muovautui ensimmäisillä kerroilla. Tehokkaaksi ta-
vaksi toimintaan motivoinnissa on havaittu posi-
tiivisen palautteen antaminen ja toimijan omien 
vahvuuksien esille nostaminen: ”Annettu palau-
tetta hienosta ja kannustavasta ryhmän ohjauk-
sesta. Silminnähden tyytyväinen palautteeseen.”  
(projektipäiväkirja)

Myös ryhmäläiset tukevat kokemusasiantunti-
jaa oman vastuunottajan roolin omaksumisessa: 
”(Kokemusasiantuntijalla) välillä vaikeuksia pysyä 
ohjaajan roolissa, jättäytyy porukan viimeiseksi. 
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Risteyskohdissa ryhmäläiset kuitenkin yleensä py-
sähtyvät ja kysyvät suuntaa – tämä kannustaa ai-
na (vetäjää) takaisin ryhmän vetämiseen. Ryhmä-
läisille selkiytynyt kuka ryhmän vetäjä.” (Vekkarin 
projektipäiväkirja) ”Ne (ryhmäläiset) rohkasee, että 
vaikka mä oon yksin niin mulla ei oo mitään hätää 
- - .” (haastattelu)

Toimijat ovat kokeneet vertaisilta saadun palaut-
teen tärkeänä: ”Luki palautteet läpi ja sanoi, että 
tuntuu hyvälle. Sanoi että olisi mukava jatkaa ryh-
mää syksylläkin, kun tietää että ryhmäläiset ovat 
tykänneet.”

Vuoden aikana itsenäisesti toteutetut teot lisään-
tyivät varmuuden myötä. Ensimmäiset täysin it-
sestä lähtevät päätökset voivat olla pieniäkin: ”Kun 
ryhmäläiset täyttivät arviointilomakkeita, koke-
musasiantuntija tarjosi heille rusinoita ja pähkinöi-
tä. Oli ottanut mukaan, halusi yllättää ryhmäläiset 
kerran jälkeen.” 

On luonnollista, että kokemusasiantuntijan var-
muuden lisääntyessä tuen tarve vähenee. Projek-
tin työntekijä ehdotti kokemusasiantuntijalle jät-
täytyvänsä pois ryhmästä. Kokemusasiantuntija 
ei kuitenkaan ollut tähän valmis. ”Pelkäsi esim. et-
tä eksyttää porukan, ei osaa jutella ryhmäläisten 
kanssa vaan on hiljaa ja ryhmäläiset ihmettelee, 
jännittää, että joku lähtee kesken omille asioille ja 
että jos soittaa jollekin eksyessä, niin joku varastaa 
puhelimen. Käyty pelkoja läpi ja ratkaisuja niihin.” 
(projektipäiväkirja)

Keskustelu ryhmän vetämisestä itsenäisesti vai-
kutti seuraavaan ryhmäkertaan: ”Oli epävarma 
ryhmän aikana. Reitti oli suunniteltu edellisellä 
kerralla ja (vetäjä) muisti sen, mutta lähes jokai-
sessa risteyksessä kysyi minne sitten. Ryhmäläi-

set avustivat ja miettivät yhdessä mikä reitti oli-
si hyvä.” Jo seuraavalla ryhmäkerralla epävarmuus 
väistyi: ”Ensimmäistä kertaa pysyi koko kerran ajan 
ensimmäisenä porukassa. (Vetäjä) pitänyt lyhyen 
puheen arvioinnin jälkeen, kiittänyt kaikkia ryh-
mäläisiä ja sanonut että syksyllä jatketaan.” (pro-
jektipäiväkirja)

Kesätauon jälkeen syksyllä kokemusasiantunti-
ja otti itse yhteyttä projektiin: ”(Vetäjä) soittanut 
ja ehdottanut oma-aloitteisesti että tulisi teke-
mään esitteen, koska lenkkiryhmä alkaa ensi vii-
kolla. Ryhmäläiset ovat kyselleet, mitä ensimmäi-
sellä kokoontumiskerralla tehdään.”

Kehitysvammaisten ihmisten elämässä ruoka-ajat, 
keittiövuorot sekä siivousvuorot saattavat rytmit-
tää arkea. Usein projektissa havaittiin, että osallis-
tumista vapaa-ajan toimintoihin pohditaan sen 
kautta, miten ne sopivat yhteen arjessa sovittujen 
rutiinien kanssa. ”(Vetäjä) pohti ehtiikö tulemaan 
torstaina ryhmien aloituspalaveriin, koska ryhmä-
kodissa on ruoka-aika. Myös iltapalan päällekkäi-
syys tapaamisen kanssa mietitytti.” (projektipäivä-
kirja)

Kokemusasiantuntija soitti uusien ryhmäläis-
ten aloittaessa lisätietoja muutamasta uudesta 
ryhmäläisestä. Ohjaaja puhelimessa kertoi, että 
”jos epileptikko on saamassa kohtausta hän ot-

12 KOKEMUSASIANTUNTIJOIDEN TARINAT



taa tabletin.” (Vetäjä) vastasi siihen ”eli täytyy pi-
tää huolta että on mukana vesipullo, jotta pillerin 
pystyy ottamaan.” Toisen soiton kohdalla (vetä-
jä) aloitti puhelun näin: ”Minulla on itselläkin ollut 
epilepsia pienenä. Saako ryhmäläinen usein koh-
tauksia ja jos saa niin miten niissä toimitaan?” (pro-
jektipäiväkirja)

”Kun ryhmäläiset olivat paikalla, (vetäjä) piti ni-
menhuudon. 2 ryhmäläistä puuttui, joten (vetäjä) 
soitti heille. Toinen oli sairaana, toiselle soittaessa 
tuli ilmoitus, ettei numero ole käytössä. Toivotte-
li sairastuneelle paranemisia ja varmisti vielä, että 
tämä on kuitenkin tulossa seuraavalla kerralla ryh-
mään. - - (vetäjä) mennyt huimasti eteenpäin vas-
tuun kantamisessa ja oma-aloitteisuudessa ryh-
mäasioissa. Ennen ryhmää työntekijä soittanut ja 

kysynyt moneltako (vetäjä) toivoisi, että työntekijä 
tulee paikalle. Keväällä tavattu n. puolta tuntia en-
nen ja käyty yhdessä läpi reittiä tms. Nyt (vetäjä) 
sanoi, että viideltä riittää, ei tarvitse ennen tehdä 
mitään. (Vetäjästä) huokui varmuus jo ennen ryh-
män alkua, kun hän otti ryhmäläisiä vastaan ja piti 
nimenhuudon. Ryhmän jälkeen (vetäjä) oli silmin-
nähden iloinen ja tyytyväinen.” (projektipäiväkirja)
Projektin työntekijä jatkoi ryhmästä jättäytymistä 
syksyn edetessä kuitenkaan kokemusasiantuntijaa 
painostamatta. ”Juteltu myös siitä, miltä (vetäjästä) 
tuntuisi, jos projektitiimi ei olisikaan joka lenkillä 
mukana. Suurimmat huolenaiheet tässä (vetäjällä) 
se, että entä jos hän eksyttää koko porukan sillä 
osaa reitin jonnekin, muttei aina takaisin kotiin tai 
että jos hän ei uskallakaan puhua kenellekään ryh-
mässä eikä kukaan kysy häneltä mitään. Yhdessä 
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mietitty, ettei ed. mainittuja ongelmia ole sattu-
nut aikaisemmin tai miten niitä voisi estää (esim. 
suunnittelemalla reitit tarkemmin, myös paluu-
matka). Tuotu esille, että myös ryhmä on paikalla 
ja he voivat yhdessä ratkoa mahdollisia ongelmia. 
(Vetäjä) haluaisi taustatukihenkilön ryhmään tuek-
seen, mutta on hiukan epävarma vielä. Miettinyt, 
että hänen pitäisi olla sellainen, joka tuntee lenk-
keilyalueen jotta osaa opastaa, jos (vetäjä) eksyy. 
Sovittu, että (vetäjä) miettii taustatukihenkilöasiaa 
vielä huomisen ryhmäkerran ja viikon, ja to 3.10. 
jutellaan puhelimessa asiasta.”

”Käyty läpi hätäpuhelua, sillä (vetäjä) ei muistanut 
miten hätänumeroon soitetaan. Pohti sitä, jos al-
kaakin itkeä puhelimessa kun jännittää tilanne tai 
ettei voi samaan aikaan soittaa ja pidellä ryhmä-
läisen päätä. Mietitty yhdessä, voisiko ohjeistaa jo-
tain ryhmäläistä huolehtimaan potilaasta, jolloin 
(vetäjällä) olisi vastuu hätäpuhelun soittamisesta.” 
(Vekkarin projektipäiväkirja)

”(Vetäjä) oli todella itsevarma ryhmässä ja hyväl-
lä tuulella. Välillä varmisti työntekijältä jotain, mut-
ta kokonaisuudessaan veti ryhmän itsenäisemmin 
kuin koskaan. Myös ryhmäläisillä on selkeämpi kä-
sitys (vetäjän) roolista. Monet uudet kyselivät rei-
tistä ja kellonajoista työntekijältä, mutta toiset sa-
noneet heille että ”(kokemusasiantuntijan nimi) 
vetää tätä, kysy siltä” tai (vetäjä) on itse vastannut 
heti kysymyksiin.” (projektipäiväkirja)

Itsevarmuuden nousu alkoi vuoden aikana hei-
jastua muihinkin elämänalueisiin: ”Kokemusasian-
tuntija kertoi myös, että työpaikalla oli kehuttu 
(vetäjää) aktiivisuudestaan ryhmän vetäjänä. On 
kuulemma aloittanut töissä vetämään karaoke-
ryhmää.” (projektipäiväkirja) 

Varmuuden kasvaessa aloitettiin uudestaan kes-
kustelu siitä, että kokemusasiantuntija vetäisi ryh-
mää itsenäisesti. ”Kysytty asioita, minkä vuoksi (ve-
täjä) haluaisi tuen paikalle. Sanonut, että jännittää 
sitä, onko liian hiljainen jos paikalla ei ole ketään. 
Ja reitit, että johdanko porukat harhaan enkä osaa 
enää takaisin.” Ehdotettu, että aloittaa tutulla toi-
minnalla, vaikka sillä minkä (vetäjä) on viimeksi ve-
tänyt. ”No voishan sitä (yksin) kokeilla.” ”Oisko se 
ensi viikon kerta vai sitä seuraava?” Päättänyt itse, 
että seuraavalla viikolla projektin työntekijä ei tule 
mukaan. Kokemusasiantuntija napautti: ”Oliko täs-
sä vielä muuta, mun pitäis mennä syömään?” So-
vittu, että soitellaan tiistaina fiiliksiä ja jutellaan jat-
kosta: ”Jos musta ei kuulu mitään, niin sitten meen 
yksin keskiviikkona.” Korostettu vielä, että työnte-
kijä on puhelimen päässä ryhmän aikana, jos tu-
lee tarvetta soittaa.” (projektipäiväkirja)

Ja näinhän Tarja meni yksin. Ja meni siitä lähtien-
kin. Tarja on nyt vetänyt lenkkiryhmää julkaisun 
kirjoittamisen aikaan reilun vuoden verran itsenäi-
sesti. Vuonna 2014 Tarjan ystävä kävi myös koke-
musasiantuntijakoulutuksen ja tuli Tarjalle kaveriksi 
ryhmän vetämiseen.

Tarjan terveiset ryhmästä haaveileville: ”Iloi-
nen ja reipas mieli. Suosittelisin ryhmän 
vetämistä myös muille. Ei tietenkään vä-
kipakolla, jos kiinnostusta on. Et eiks oo 
kivempi niinku porukassa kävellä kuin 
yksin.”

Kokemusasiantuntija on toiminut vastuutehtävissä 
myös projektin esittelytilaisuuksissa sekä vetänyt 
kaikille avoimia lenkkiryhmiä muun muassa pik-
nik-tapahtumassa, josta on lehtijuttu alla. 
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Veli-Pekan Kirjapiiri

”Oikein kivalta tuntunut, oon keskittynyt piiriin ja 
aina otetaan huomioon pelisäännöt ja mitä on so-
vittu ja hyvällä mielellä luetaan takakansia ja kuun-
nellaan äänikirjoja. Olen nähnyt miten taustatuki-
henkilö on tehnyt eli pidetään huolta toisistamme 
ja saatetaan taksiin ja annetaan aina lappu seuraa-
vasta kirjapiiristä. Jos tulee muutoksia, ongelmia 
tai tällaista, niin saa sitten soittaa. Teen heille la-
put seuraavasta kerrasta paikan päällä minä itse. 
Samalla, kun kuuntelemme äänikirjaa niin kirjoitan 
rauhassa laput. Aiheen on saanut valita itse. Kir-
ja kuin kirja. En pidä yhtä laatua pelkkänä aihee-
na. Se voi olla elämänkirja, fantasiakirja, rikoskirjalli-
suus, novelli tai joku semmonen. Kaikkia mistä nyt 
jokin tykkää.”

Kokemusasiantuntija mainosti ryhmää taustatuki-
henkilön tuella. Taustatukihenkilö itse otti yhteyt-
tä yhdistykseen siitä, että haluaisi tulla vapaaeh-
toiseksi vetämään kirjallisuuteen liittyvää ryhmää. 
Ryhmä alkoi niin, että ensimmäisellä ryhmäkerralla 
oli paikalla yksi ryhmäläinen.

Pikkuhiljaa ryhmäläisiä tuli lisää niin, että alkuun 
ryhmässä kävi kolme ryhmäläistä, toisella kaudella 
kuusi ja kolmannella kaudella ryhmään haki kym-
menen osallistujaa. 

”Tuntui vieraalta vetää ryhmää, jotenkin oudolta, 
kun oli uusia ihmisiä ja mietin että miten ihmiset 
suhtautuu minuun.” Kertoi siitä, että näyttää Har-
ry Potterilta, mikä usein kuulemma hämmentää 
ihmisiä ja häneen ei välttämättä suhtauduta hy-
vällä. Kertoi kuitenkin, että toisella ryhmäkerralla 
vetäminen alkoi mennä ”kuin vettä vaan”. (projek-
tipäiväkirja)

”Ryhmä kokoontuu kirjaston rauhallisessa nurk-
kauksessa joka toinen viikko. Aluksi vaihdetaan 
vapaamuotoisesti kuulumisia. Sitten kokemus-
asiantuntija kerää osallistujat nimenhuudolla ja 
lukee ryhmän säännöt. Sitten jokainen sai vuo-
rollaan esitellä oman kirjansa kertoen ensin kirjoit-
tajan, vuoden ja sitten lukien takakannen tekstin. 
Muut kysyivät esittelyn jälkeen kysymyksiä kirjaan 
liittyen ja saivat sanoa kommentteja. Kaikki kirjat 
laitettiin pöydälle ja jokainen sai valita itseä kiin-
nostavan kirjan. Lopuksi kuunneltiin 20 minuut-
tia kahta äänikirjaa.” (projektin työntekijän havain-
nointi ryhmäkerralta)
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”Ensi kertaan verrattuna onnistuin rytmi veressä 
ja pystyin pitämään pää kylmänä kuten opettajan 
kuuluu ja pitämään kurssia taikka ryhmää kasassa 
että mukana. (Minkä asian olisit voinut tehdä toi-
sella tapaa?) Toisaalta olisin voinut olla karvaton: 
parraton. Ei muuta kommentoitavaa.” (kokemus-
asiantuntijan päiväkirja)

”Nyt voin kirjoittaa että oli enemmän väkeä, vä-
hän oli hetken kestävää ääntä mutta onneksi 
kukaan ei tullut sanomaan. Ei muuta kuin show 
must go on” (kokemusasiantuntiajan päiväkirja)

”Ihan normaalia. Ryhmää pidetään ohikiitävänä 
viikkojen perään. Ohikiitävänä tarkoitan että aika 

menee niin nopeasti että huomaan vähän levot-
tomuutta. (Missä asiassa onnistuit ryhmän vetämi-
sessä?) Ei paljoa mitään, tuntuu jo tutulta. Parem-
min vedettynä kuin uskoinkaan. Normaalia. Aika 
menee liian nopeasti. Kokemusasiantuntija päätti, 
että ryhmäkertoja pidennetään tunnista puoleen-
toista tuntiin.” (kokemusasiantuntijan päiväkirja)

Kuten muissakin asioissa, tekevälle sattuu: ”Ryh-
mäläisen ryhmäkodista soitettu, että ryhmäläinen 
mennyt tapaamispaikalle, mutta ketään ei ollut pai-
kalla. Ilmeisesti oli ollut tietokatko aikataulumuutok-
sista ilmoittamisessa. Varmistin kokemusasiantunti-
jalta ja taustatukihenkilöltä vaihtuneet ajat ja soitin 
takaisin ryhmäkotiin. (projektipäiväkirja)
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Välillä kokemusasiantuntijan ja taustatukihenkilön 
tai projektin työntekijän näkemys tapahtuneis-
ta tilanteista oli erilainen. Kokemusasiantuntija oli 
unohtanut kokonaan ryhmän, mutta ollut sattu-
malta lukemassa kirjastossa, jossa oli törmännyt 
taustatukihenkilöön. Tämän vuoksi kaikki materiaa-
lit olivat kotona. Kokemusasiantuntijan mukaan ti-
lanne meni näin: ”Itse asiassa olin tietämättäni etu-
ajassa ja se oli tärkeintä mutta oli sentään luettava 
kirja mukana.” (kokemusasiantuntijan päiväkirja)

Ryhmän vetämisen lisäksi kokemusasiantuntija 
on jakanut kokemustaan muun muassa pitämäl-
lä puheen lukutaitopäivän tapahtumassa. ”Aloitta-
nut esityksen reippaasti kertoen lyhyesti itsestään. 
Kertonut omasta lempikirjailijasta, -kirjasta ja sen 
hahmoista. Näiden jälkeen kyseli jo yleisöltä kysy-
myksiä. Muutama yleisöstä kysellyt tarkemmin kir-
joista ja elokuvista, mistä Veli-Pekka kertonut laa-
jemmin.” (projektipäiväkirja)

Puheen lisäksi kokemusasiantuntija antoi haastat-
telun kirjastoalan ammattikorkeakouluopiskelijalle. 
”Teen tällä hetkellä opinnäytetyötäni, jonka aihee-
na on äänikirjalukupiiri kehitysvammaisten asumi-
syksikössä. Seuraava vaihe opinnäytteessäni on 
ryhmäkertojen ohjaaminen. Minua kiinnostaisi 
saada vinkkejä teidän lukupiiri-projektistanne.” (ti-
laus asiantuntijuudesta opiskelijalta) 

Myös Veli-Pekka veti avoimen ryhmän piknik-ta-
pahtumassa (kuva). Ryhmään osallistui muun 
muassa yliopisto-opiskelijoita omat kirjat muka-
naan. ”Se oli oikein kivaa. Toin kaiken näköisiä kir-
joja. Osa toi omia kirjoja myös. Osa helsinkiläisiä 
ja voi olla että oli muualtakin suomea. Kyllä mä 
haluan edelleenkin esitellä kirjoja ihmisille jos se 
vaan onnistuu. Edustustehtävät ovat olleet oikein 
mukavia.” 

”Ensimmäinen kerta tällä kaudella meni loistavas-
ti. Alan muistuttamaan (taustatukihenkilön) roolia 
niin hyvin että osaan jo vetää piiriä ihan itse, ta-
pamme ja sääntöjemme mukaan ja olen tottunut 
hyssyttämään” ”Yhden piiriläisen nukahtelusta tu-
li vähän sanomista.” (kokemusasiantuntijan päivä-
kirja)

Kokemusasiantuntija soitti erään ryhmäkerran 
päätyttyä työntekijälle. ”Arvaa miten meni? To-
si hyvin. Olin melkein yhtä hyvä kuin (taustatuki-
henkilö). Hain mankan, luettiin kirjaa, saatoin ryh-
mäläiset taksille. Osa niistä osasi mennä itse mutta 
varmistin vielä että he pääsevät autoon. Meni to-
si hyvin. Kaikki ryhmäläiset ei ollu paikalla, mutta 
suurin osa oli.” (projektipäiväkirja)

Kokemusasiantuntija sanoi, ettei työntekijän tarvit-
se päivystää seuraavalla kerralla eikä tarvitse soit-
taa ryhmän jälkeen. Hän ehdotti, että hän voi itse 
ottaa yhteyttä sitten, jos tarvitsee. Sovimme, et-
tä jos kokemusasiantuntija haluaa, voi työnteki-
jä tulla käymään ryhmässä myöhemmin syksyllä, 
esimerkiksi viimeisellä ryhmäkerralla ennen joulu-
taukoa. Kokemusasiantuntija varmisti työntekijäl-
tä, että seuraava kerta on 7.10., että oli kirjoittanut 
oikean päivämäärän ryhmäläisille lappuihin. Oli 
tosi hienoa kuulla, että kokemusasiantuntijalla oli 
mennyt ensimmäinen itsenäisesti vedetty ryhmä-
kerta hyvin ja että hän oli itse siihen tyytyväinen. 
Kokemusasiantuntijan äänestä huokui varmuus ja 
tyytyväisyys omaan ”suoritukseen”. (projektipäivä-
kirja)

Terveiseni: ”Hyvien kirjojen lukemisen het-
kistä. Nauttikaa lukemisesta!”
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Annin Dooris-ryhmä

Dooris-ryhmä on oma ryhmä naisille. Ryhmä käy 
yhdessä erilaisissa kulttuuripaikoissa. Ryhmä ko-
koontuu kerran kuussa, ja aina ennen kokoontu-
mista kokemusasiantuntija kirjoittaa ryhmäläisil-
le kirjeen, jossa kerrotaan tapaamispaikka ja -aika. 
Ryhmäläisiä on kaksitoista – alusta asti Dooris-ryh-
mä on ollut hyvin suosittu ja ilmoittautumisia on 
tullut runsaasti. 

Ryhmän idea lähti alun perin Helsingin kaupun-
gin tuetun työn yksiköstä. Siellä Dooris-ryhmä ko-
koontui ohjaajien vetämänä noin kerran kuussa. 
Ryhmä halusi jatkaa itsenäisesti kokoontumisia 
Vekkarin tuella. Ryhmässä oli alkuun kaksi koke-
musasiantuntijaa.

Ryhmässä kaikki ryhmäläiset saavat vaikuttaa paik-
kavalintoihin: ”Ottivat kaikilta ideoita vastaan ja ää-
nestivät, jotta tasapuolisesti kaikki voivat vaikuttaa 
toimintoihin. . Ryhmä aloitti kokoontumisen hel-
mikuussa 2013. Alla esimerkkejä paikoista, joissa 
ryhmä on käynyt ja asioita joita on tehty.

 kahvila
 elokuvateatteri
 YLE-studio
 pizzeria
 korkeasaari
 grillaus
 nuorisotalo
 uimahalli
 Linnanmäki” (projektipäiväkirja)

”(Ryhmässä on ollut parasta) ne missä on käyty, 
ne paikat. Ne Vekkarin ku on oltu Ystävätuvalla ja 
ku on käyty syömässä”, kertoo Anni. ”Jännittävää 
oli ehkä sillon ku alku vetään ryhmää, niin sillon 
jännitti vähän. Et miten se alkaa toimiin. Aion jat-
kaa Dooris-ryhmässä joo. En (olisi aloittanut yksin 
ryhmää). (Muut harrastukset) on vähän erilaisia. 
Jos mä käyn lenkkeileen nii sitä ei Dooris-ryhmäs-
sä tehdä.”

Jo parin ryhmäkerran jälkeen kokemusasiantun-
tijat olivat sisäistäneet vetäjän roolin ryhmässä.”-
Ryhmä hyvin itsenäinen. Kokemusasiantuntijat 
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kykenevät itsenäisiin päätöksiin ja osaavat lukea 
tilannetta hyvin. Minun ei tarvinnut ohjeistaa mis-
sään vaiheessa. Ainoa annettu tuki oli kannustus 
heidän itsenäiseen työhön.” (projektipäiväkirja)

Ryhmä on kokoontunut muutaman kerran itse-
näisesti tutussa nuorisokeskuksessa. Kaupungil-
la mukana on ollut taustatukihenkilö, sillä ryhmä 
on kooltaan iso. ”Viime dooris ryhmäkerta meni 
hyvin onneksi oli taustatukihenkilö mukana kun 
(toinen kokemusasiantuntija) oli kipeenä, 7 ryhmä-
läistä oli paikalla ja 3 poissa.” (kokemusasiantunti-
jan päiväkirja)

”Taustatukihenkilöstä jutellessa molempia koke-
musasiantuntijoita tuntui jännittävän ja mietityt-
tävän se, etteivät projektin työntekijät välttämättä 
olisi ryhmässä aina mukana. - - Yhdessä osaavat 
käyttää toinen toistensa vahvuuksia hyväkseen, ja 
yhteistyö toimii.” (projektipäiväkirja)

Koska Dooris-ryhmä kokoontuu joka kerta eri pai-
koissa, ovat kokemusasiantuntijat huolehtineet 
myös ryhmäläisten taksikyydeistä. ”Ryhmän vetä-

jältä tehtävä suoriutui hyvin. Hän oli odottamassa 
ajoissa ryhmää rautatieasemalla. Vetäjällä oli mu-
kanaan osallistujalista, jonne hän laittoi paikallaoli-
jat ylös yksi kerrallaan. Eräs ryhmäläinen saatettiin 
paikalle ja annettiin matkustuspalvelun nume-
ro vetäjälle. Vetäjä otti numeron vastaan ja soitti 
taustatuen puhelimesta ryhmän päätyttyä taksin 
ryhmäläiselle. Odotti ryhmäläisen kanssa taksia, 
ohjeisti taksin kuljettajan viemään oikeaan osoit-
teeseen ja saattoi ryhmäläisen taksiin.” (projekti-
päiväkirja)

”Minustakin on kivaa että ryhmässä menee hyvin 
ja sen vetäminen on kivaa joka kerta.” (kokemus-
asiantuntijan päiväkirja)

Terveiset muille ryhmää aloittaville: ”Kannat-
taa alottaa. Voin sanoo, et on kiva vetää. 
Meidän ryhmässä on hyvä henki ja siellä 
on kivoja ryhmäläisiä. ”

Terveiset ohjaajille: ”Kannattaa niittenki in-
nostua. Ne vois tulla mukaan siihen.”

”Vekkari on  
yhdessä tehty”
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Kokemuksia vapaaehtois toiminnasta
KeMuT Finlandia-talolla

Jan: ”Mä oon ollu Finlandia-talon vekkarin toimin-
nassa opastajana ja hissivahtina ja katson, että asi-
akkaat pääsevät hissiin. ”Ole hyvä, tästä pääsee 
kolmoskerrokseen”, sanoin. Otin asiakkaita vas-
taan. Melkein samoja työtehtäviä kuin vartijalla. 
Otin asiakkaat vastaan ystävällisesti, rauhallises-
ti, kohteliaana, neutraalina ja myönteisenä. Kaikki 
on parasta. On tehty yhteen hiileen. Hyvä meinin-
ki yllä. Muuta jännittävää ei ollut, mutta aluksi oli 
epäselvää mitä piti tehdä. Häiriinnyn helposti niin 
olisi hyvä, että kaikki olisi selkeää.”

Aiotko jatkaa? ”Kyllä, ehdottomasti. Jos vaan heti 
kun on tarjolla tai tulee soittoja. Olen tehnyt ai-

kaisemmin vapaaehtoistyötä yhdistyksessä. Eroaa 
sillä lailla, että on ovet avoinna ja tiedän mitä pi-
tää tehdä.”

Terveisiä: ”Pitäis olla monipuolista ja vä-
hän siellä sun täällä ja välillä vähän 
haastavampaa. Suosittelen tätä toimin-
taa, koska on vapaat kädet valmiina. Hy-
vä tiimi. Kaikki kuuluu samaan kastiin.”

”Kyllä nimenomaan pitäis entistä enemmän antaa 
työtehtäviä niiltä aloilta, joilla pystyy tekemään 
hommia ja selviytyä itsenäisesti. Ottaa selvää mi-
tä on missä ja sen perusteella sen edelleen, siis jat-
kuu.”

Janin päivästä löytyy video Youtubesta nimellä Vekkarin 
vapaaehtoinen esittäytyy, osoitteesta  
https://www.youtube.com/watch?v=O4i1LHKW2Ak.

”Vekkari on  
yhdessä tehty”
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Arska: ”Tulin itsenäisesti. Se oli antoisaa. Sai näh-
dä kavereita ja ohjata ihmisiä ja auttaa pyörätuolil-
la liikkuvia. Näytin oikeeseen paikkaan. Mä nautin 
siitä, että saa auttaa ihmisiä. Ohjata oikeaan paik-
kaan. Olin ovella. Opastin sisälle ja toivotin terve-
tulleeksi. Se oli mun tehtävä. Mä olin yksin ovella. 
Oli joitain tuttuja mulle (vapaaehtoisten ryhmäs-
sä). Pari vuotta mukana oon ollu. Kyllä mä aion 
osallistua uudestaan niinku viimekskin.”

Terveiset vapaaehtoisille: ”Pitää olla 
oma-aloitteinen ja rehellinen ja auttaa 
toisia ihmisiä. Mä oon sitä mieltä.”

”Koin tapahtumassa, että vähän liian vähän sain 
tukea. Olisin toivonut enemmän neuvoja siihen, 
mitä tehdä. Mut positiivinen palaute. Sain positii-
vista palautetta asiakkailta ne kiitti samalla, kun ne 
tuli sisään. Se tuntui hyvältä. Tuli niinku silleen hy-
vä mieli siitä.”

Esimerkki tehtävien jaosta tapahtumassa
Tehtävä Vapaaehtoisen nimi Huomioitavaa

Ulkona pääovien edessä ohjeistamassa 
invakyytejä M1 sisäänkäynnille 
(ryhmät ja pyörätuolilla liikkuvat)

M1 päädyssä hissillä ja 
toivottamassa tervetulleeksi

Tervetuloa toivottava ja 
ohjelman jakaja ala-aulassa

Aulassa suunnannäyttäjä ja infohenkilö

Takahuoneessa lähettämässä 
yhdistyksen vapaaehtoistoimijan 
kanssa seuraavaa esiintyjää lavalle

Ohjelman jakajat

Infopöydällä yhdistyksen 
työntekijän kanssa
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Pieni ele -keräys

Vellu: ”Yhden kerran olin mukana Malmin postil-
la. Mä osasin sinne jo. Alue oli tuttu. Ei harjoitel-
tu kulkemista. Tuli ilmoitus lehdestä (Jäsentiedo-
te) ja huomasin. Parasta oli kerätä rahaa. Sai sanoa 
kiitokset ja niitä. Oli mukavaa. Saa istua koko ajan 
kuivin suin. Ei ollut tylsää. Sopiva vuoro oli. Piti sa-
noa kiitos. Oli seuraa. Kaksi vaalinaista jutteli. Sain 
tarpeeksi tukea. Aion tulla uudestaan. Uusille sa-
non tervetuloa. Parasta on kun saa kokemusta 
minkälaista se homma on. En ole ollut muuten 
keräyksissä mukana. En olisi ilman Vekkarin tu-
kea tehnyt. En pysty itsenäisesti jatkamaan. En mä 
pysty, tarvitsen apua.” Mihin tarvitset tukea? ”En 
mä tiedä.” ”Helppo lähteä kun päivä oli ilmoitettu.”

Saku: ”Olen ollut yhdistyksen toiminnassa lapses-
ta asti mukana. Olen osallistunut lipasvahtikeräyk-
seen yli kymmenen vuoden ajan. Olen kolmatta 

vuotta hallituksessa. Ei ole ollut vaparitoiminnassa 
aikaisemmin ketään tukena. Toimin myös (toises-
sa järjestössä). Oon mukana, kun työ on niin kivaa. 
Sen osaa sen työn jo. Se on parasta. Saa kontak-
tia toisiin ihmisiin. Kiva olla sulla hommissa. Oon 
tottunut sulle jo. Muiden auttaminen tuntuu ihan 
hyvältä. Keräystuotot menee kahteentoista eri 
paikkaan. Se lukee papereissa. On se tärkeää. Saa 
olla mukana aina. En mä luovuttaiskaan tätä teh-
tävää. Oon aina siinä. Malmi (jossa meidän kerä-
yspiste sijaitsee) on kiva paikka, mä tunnen ne ih-
miset. Siel asuu paljon ihmisiä ja liikkuu enemmän 
porukkaa. Pomo asuu mun kanssa samoilla seu-
duilla. Pääsin usein sen kyydillä kotiin. Ja siellä sai 
aina ilmaiset kahvit. Kaikkialla ei saa. Kahvi on tär-
keä. Tietyst. Pysyy hereillä siin. Ja mulla on niin hy-
vät työntekijät: eli sinä.” 

Vekkarin vapaaehtoistoimijat olivat vuonna 2012 
presidentinvaalien ja 2014 kuntavaalien yhtey-
dessä järjestetyssä lipaskeräyksessä lipasvahteja. 
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Yhdistys jatkaa keräykseen osallistumista myös 
projektin päätyttyä. Ensimmäisellä kerralla va-
paaehtoisia oli haastava saada. Seuraavana vuon-
na, kun toiminta oli jo tuttua, ilmoittautuneita oli 
enemmän kuin heitä pystyttiin ottamaan mu-
kaan.

Kaikkien lähihenkilöiden mielestä itsenäinen toi-
miminen lipasvahtina ei sopinut kaikille halukkail-
le. ”Erään asukkaan kanssa toivottiin olevan oh-
jaaja, koska sanottiin, että rahaa saattaa muuten 
hävitä. Päädyimme siihen, että projektin työnteki-
jä menee toimijan kanssa paikalle. Työntekijä me-
ni paikalle vapaaehtoisen kanssa, oli hetken ja jätti 
toimijan itsenäisesti hoitamaan lipasvahtivuoron. 
Postilta tuli pelkkää hyvää palautetta. Soitettu ryh-
mäkotiin ja kerrottu, että vuoro meni erittäin hy-
vin.” (projektipäiväkirja)

Ensimmäisessä Pieni ele -keräyksessä ei aina ol-
lut selvää päättikö toimintaan osallistumisesta ke-
hitysvammainen ihminen itse vai ohjaaja hänen 
puolestaan. ”Asukas on aina halukas kaikkeen, 
mutta kun lähdön aika tulee ei haluakaan. Pel-
kää asioita ja uusia tilanteita. (Alue jossa toimin-
ta toteutetaan) ja asukas ei sovi yhteen.” Ohjaaja 
halusi erikseen kysyä asukkaalta lähteekö ja pai-
nottaa, että lähteminen on sitovaa, vaikka toimija 
oli jo ilmoittautunut ryhmään. Ehdotin, että tuli-

sin kertomaan ryhmän toiminnasta vielä lisää, oh-
jaaja sanoi, että tuntee asukkaat paremmin ja ker-
too itse. Ohjaaja soitti myöhemmin, että asukas ei 
halua lähteä. Toisen asukkaan kohdalla kävimme 
keskustelun siitä, voiko hän lähteä vaalikerääjäksi. 
Ehdotin, että asukas tulisi toisen asukkaan kans-
sa taksilla suoraan tapahtumapaikalle ja tilaisivat 
taksin takaisin. Järjestimme asian näin.” (projekti-
päiväkirja)

”Toimijan kanssa sovittu, että hoitaa tavarat (lip-
paat ja esitteet) itsenäisesti vuoron päätyttyä tak-
sin kanssa ryhmäkodille. Sanoin, että voin laittaa 
listan vielä tavaroista, jotka pitää muistaa. Laitoin 
sähköpostia toimijan ryhmäkotiin. Ryhmäkodilta 
soitettiin ja sanottiin, että toimija ei osaa lukea ja 
on huonomuistinen. Että hän ei ole oikea henkilö 
hoitamaan vastuutehtävää. Sovin, että soitan toi-
mijalle kun hänen vuoronsa on päättymässä. Pu-
helimeni ei vapaapäivänäni muistuttanutkaan ja 
unohdin soittaa. Toimija oli kuitenkin muistanut 
ottaa tarkalleen kaikki sovitut tavarat, ilman puhe-
lua. Lisäksi hän varmuuden vuoksi otti matkaan 
Työväenopiston pöydän, koska ei ollut varma oli-
ko se meiltä. Pöytä on palautettu toimiston työn-
tekijän toimesta.” (projektipäiväkirja) Projektissa 
törmättiin usein tähän ilmiöön, että suoraan toi-
mijan kanssa sovittu asia onnistui hyvin, vaikka 
ammattilaiset olivat epäluuloisia.
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”Kävimme läpi Pieni ele -keräyksen tarkoituksen 
sekä infoillan Vekkarin vapaaehtoisten infoillan ra-
kenteen mukaisesti. Vapaaehtoisille jaettiin jokai-
selle oma lomake, jossa luki keräysajat. Kävimme 
läpi kaikki keräysajat, muutokset ja varmistukset. 
Vapaaehtoisille jaettiin paidat ja passit. Lisäksi var-
mistettiin, että kaikki osaavat matkustaa keräyspai-
kalle. Neljän vapaaehtoisen kanssa harjoitellaan 
matkustus keräyspaikkaan etukäteen. Osa vapaa-
ehtoisista oli reippaasti myöhässä, joten aloittelim-
me ennen heitä.” (projektipäiväkirja)

”Harjoiteltiin matkustaminen Oulunkylän työvä-
enopistolle, jossa lipasvahtivuorot. Vaparit halusi-
vat matkustaa junalla. Yksi vapareista kertoi, että 
junalla matkustaminen on tuttua, joten johdatti 
meidät oikeaan junaan. Työväenopistolla kysyt-
tiin vahtimestarilta minne lipasvahdit asettuvat ja 
juteltiin käytännön asioista. Matkustettiin samaa 
reittiä takaisin rautatieasemalle. Oletuksena on, 
että kaikki kolme vaparia matkustavat itsenäisesti 
vaalipaikalle.” (projektipäiväkirja)

”Kahden vaparin ryhmäkodista soitettu ja kysytty 
matkustamisesta. Olivat jutelleet siitä ja ohjaajalla 
oli tunne, ettei reitti ole tarpeeksi hyvin muistis-
sa. Sovimme, että tapaamme vapareiden kanssa 
sunnuntaina rautatieasemalla, sillä menen muu-

tenkin sen kautta viemään äänestyspaikalle lip-
paan ja ständin.” (projektipäiväkirja)

Myös Pieni ele -keräys arvioitiin. Arviointi toteu-
tettiin kyselylomakkein tapahtuman jälkeen pää-
töskokouksessa. Arviointiin vastasi seitsemän 
henkilöä. Kaiken kaikkiaan lipasvahteina toimi 13 
toimijaa.

1. Yleinen fiilis ryhmästä 5-1 (5 paras)
  1 tyhjä
  5 : 4 kpl
  4 : 2 kpl

2. Millainen ohjaaja oli? 5-1 (5 paras)
  5 : 5 kpl

3. Mikä oli parasta ryhmässä?
  Ryhmä oli hyvä.
  Mun mielestä oli hyvä fiilis
  Hyvä yhteishenki huumorillisesti
  Kaikki oli todella kivoja ja oli kiva 

puhua ihmisten kanssa ja toivon 
tehdä tulevaisuudessa

  Mun mielestä kivaa, vaihtelu 
työhön on hyvää

  Oli hyvä ja sai ideoita
  Oli hyvä ja sai hyviä ideoita.

25KOKEMUKSIA VAPAAEHTOISTOIMINNASTA



4. Mitä olisi voinut tehdä toisin?
  Kertoa muille ajoissa. 
  Enemmän vammatietoa.

  Voisi olla vaikka jotain juotavaa ja oli 
tylsää vaan välillä muutens ihan kivaa.

  En minä tiedä. Olisin voinut tehdä 
sunnuntainakin muutaman tunnin.

  Pitäisi kehittää enemmän näitä 
vaalikeräyksiä, vammaistietoa.

  Oli hyvä paikka.

5. Terveiset projektille
  Terveisiä Tiinalle
  Kehittäkää enemmän vammaistietoa
  Voin jatkossakin olla lipasvahti 

seuraavissa vaaleissa. 
  Oli todella kivaa ja haluan tehdä tätä 

uudestaan. Toivon että on tulevaisuudessa.
  Enemmän ohjelmia, radioon ja televisioon

Esilaulajat karaoketunnilla

Sofianlehdon toimintakeskus tarjoaa runsaasti 
tukea ja apua tarvitseville kehitysvammaisille ih-
misille päivätoimintaa. Sofianlehto järjestää ka-
raoketuokioita säännöllisesti. Toimintakeskus ti-
lasi Vekkarilta esilaulajia karaoketunnille, koska 
karaoketuokiot ovat pidettyjä, mutta laulajia ei 
omasta takaa tuntunut löytyvän.

”Vaparit olivat jo ennen klo 9.30 toimintakeskuk-
sessa. He valitsivat lauluja, toimivat esilaulajina ja 
taustalaulajina laulutunnilla. Vaparit porisuttivat 
kovasti laulutunnin osallistujia ja kannustivat lau-
lamaan ”Ja nyt kaikki vaan mukaan lauluun!” Oh-
jaajat kiittelivät tunnin jälkeen, että oli mukavaa, 
kun vaparit olivat mukana. Yksi vapari ehdotti, et-
tä eikö tästä voisi tehdä ihan tavan, niin mukavaa 
oli käydä laulamassa.” (projektipäiväkirja)
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Ja niin toiminta jatkuikin aina parin kuukauden vä-
lein. Vapaaehtoiset sopivat oman työkeskuksensa 
kanssa, että käyvät itsenäisesti kaksin ennen työ-
aikaansa Sofianlehdossa laulutunneilla. Annika 
kertoi vielä: ”Jäi hyvä fiilis Soffarista sekä eiliseltä 
että tältä aamulta. Ohjaajat ovat tyytyväisiä vapa-
reihin ja innostuneita toiminnasta.” (projektipäivä-
kirja)

”Huomenta. Vekkarista on taas (vapaaehtoiset) 
laulamassa. Aloittaako Kaarina?” (Ohjaaja)

”Joo! Laita joku valssi!”

”Meidän töihin kuuluu että haetaan pyörätuo-
lilaisia ja viedään ne pois. Kun lauletaan niin an-

netaan mikit toisille. Laulaminen kuuluu kanssa 
hommaan”, Kaarina kertoo. ”Oon tykännyt, tosi ki-
vaa on ollut mulla. Pitäis olla useammin. Parasta 
on kun saa laulaa mikkiin. Jos tulee lisää tapahtu-
mia, niin tuun mielelläni uudestaan taas. Ohjaajat-
kin tykkäs, ne on ollut hirveen tyytyväisiä meihin.” 

Ohjaajan mukaan vertaiset ovat olleet mukana 
vetämässä tuokiota osana ryhmää. ”Ovat innolla 
mukana joka kerta. Ohjaajista ei aina tiedä. Eiks se 
vain näin oo?” ohjaaja kysyy toiselta. ”Kyl kyl.” ”Va-
parit tekee sitä täydellä palolla.” (toimintakes-
kuksen ohjaaja Sari Laitinen)
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Tietoa projektista
Vekkari tukee kehitysvammaisia ihmisiä osallisuu-
teen uudella tavalla. Kehitysvammaiset ihmiset 
toimivat projektissa kokemusasiantuntijoina, va-
paaehtoistoimijoina ja vertaistoimijoina. Tavalli-
sesti tuen kohteena ollut henkilö voimaantuu, kun 
hän saa toimia itse tukena toiselle tukea tarvitse-
valle sekä olemassa olevat vahvuudet nostetaan 
esiin. Vapaaehtoistoimintaan liittyvissä tutkimuk-
sissa on havaittu, että muiden auttaminen lisää 
yksilön onnellisuuden kokemuksia.

”No tän mä sanon kyllä nopeesti paljon (on 
projekti vaikuttanut minuun). No oikeen kivas-
ti on vaikuttanu silleen, että kun mulla joku iso 
askel elämässä et mä pääsin kokemusasian-
tuntijaksi ja sitte vielä ryhmän vetäjäksi. Niin, 
että se on ihan kun askel tulevaisuuteen. - - Et-
tä mä näytän lahjakkuuteni, mitä osaan. Sii-
tä näkee, millainen mä olen tulevaisuudessa.” 
(Vekkarin kokemusasiantuntija)

Kokemusasiantuntijat käyvät koulutuksen ja pe-
rustavat oman vertaisryhmän aiheesta, jos-
ta haluavat. He toimivat asiantuntijoina tietystä 
aiheesta, josta heillä on kokemusta. Kokemusasi-
antuntijat itse suunnittelevat, toteuttavat ja arvioi-
vat ryhmien toiminnan. 

Vapaaehtoistoimijat ovat toimineet erilaisissa ta-
pahtumissa. Vapaaehtoistoimijoita ja kokemus-
asiantuntijoita on voinut tilata tapahtumiin ja ti-
laisuuksiin projektin internetsivuilta. Vapaaehtoiset 
ovat toimineet mm. näkörajoitteisten avustajina, 
suunnannäyttäjinä, lipunmyyjinä, laulutuntien esi-
laulajina, narikkatyöntekijöinä, lasten tapahtuman 
pajassa, pullanleipojina, hissivastaavina, lipasvah-

teina ja niin edelleen. Mahdollisuudet toimintaan 
ovat rajattomat, koska toimijoiden vahvuudet ja ti-
laajien toiveet määrittelevät toiminnan. ”Sai toi-
mia omaan tahtiin omien voimavarojen mu-
kaan. Tuli onnistumisen kokemus, kun päälle 
vielä kehuttiin.” (Vekkarin vapaaehtoistoimija)

Toimijoita tuetaan yksilökeskeisesti. Tuen tarpeen 
määrittely lähtee toimijasta itsestään. Tässä esi-
merkki työkalusta, jolla tuen tarvetta pohditaan 
(kuva). Tarpeen mukaan toimijan kanssa harjoitel-
laan yhdessä matkustaminen toimintapaikkaan 
sekä harjoitellaan työnkuvaa. Tarvittaessa toimi-
jalla on ei-kehitysvammainen ihminen taustatuki-
henkilönä toiminnan toteutuksen tukena. 

Yksilökeskeisen toimintatavan mukaisesti toimi-
jalta kysytään itseltään miten hän toivoo että ta-
pahtumasta muistutetaan. Välillä toimijat saattoi-
vat sanoa, etteivät tarvitse muistutusta, mutta 
unohtivat sovitun tapaamisajan. Itsenäisesti mat-
kustavat toimijat saattoivat myöhästyä, koska mat-
kustamisaikojen tai kellonajan hahmottaminen oli 
haasteellista. Nämä asiat kuitenkin kuuluvat itse-
näiseen toimintaan ja otettiin huomioon aikatau-
lusuunnittelussa.

Taustatukihenkilöt koulutettiin toimintaan. Tausta-
tukihenkilöä valitessa tärkeimmät perustelut valin-
taan olivat kiinnostus aiheesta sekä oikea asenne. 
Taustatukihenkilöltä vaaditaan hyvää tilanteen-
lukutaitoa, jotta hän mahdollistaa toiminnan to-
teutumisen toimijalähtöisesti. Usein henkilön ko-
kemattomuus kehitysvamma-alalta oli jopa etu, 
koska asennetta eivät muovanneet vanhat koke-
mukset kehitysvammaisten ihmisten taidoista.

28 TIETOA PROJEKTISTA



Tuen tarpeeni kokemusasiantuntijana

Tuen tarpeeni kokemusasiantuntijana

Tuen tarpeeni nyt (päivämäärä:____________________)

Tarvitsen tukea näihin asioihin:

Matkustaminen ryhmän kokoontumispaikalle

Ryhmäläisille soittaminen

Ryhmän suunnittelu

Paljon Vähän
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Taustatukihenkilön ohjeistus

1. Taustatukihenkilönä mahdollistat kokemusasi-
antuntijan ryhmänohjauksen. Taustatukihenki-
lönä et toimi ryhmän ohjaajana. 

2. Taustatukihenkilön roolina on olla mukana 
kulkijana, saat luvalla ottaa ”tietämättömän” 
roolin ja sillä tavoin vahvistaa kokemusasian-
tuntijan statusta. Varsinkin jos ryhmäläiset ky-
syvät jotain, ohjaa kysymys aina ryhmän vetä-
jälle - kokemusasiantuntijalle. 

3. Tarpeettomuus on hyvä tunne, tavoitteenasi 
on pikkuhiljaa vetäytyä ryhmän toiminnasta. 

4. Sovi kokemusasiantuntijan kanssa tapa, jolla 
kokemusasiantuntija pyytää tukea ryhmätilan-
teessa, esimerkiksi katse, kosketus tai suora ky-
symys.

5. Fyysisellä sijainnillasi on merkitystä. Sijoittaudu 
kokemusasiantuntijan läheisyyteen hieman ta-
kaviistoon. Pidä huoli, että olet kokemusasian-
tuntijan tavoitettavissa, mutta annat kokemus-
asiantuntijalle tilaa toimia. 

6. Kun huomaat, että homma toimii, anna tilaa. 
Esimerkiksi siirtymätilanteissa voit fyysisesti 

antaa tilaa jättäytymällä taka-alalle tai viimei-
seksi. Keskustellessa kokemusasiantuntijan 
kanssa tilanteista anna tilaa hänen pohdinnal-
leen ja päätöksilleen.

7. Vahvista kokemusasiantuntijan viestiä aktiivi-
sella kuuntelulla ja vaikka katseella, joka ker-
too ”hyvin menee, osaat homman”.

8. Taustatukihenkilön tehtävänä on toimia huo-
maamattomasti kokemusasiantuntijan tuke-
na. Voit viestittää kehonkielellä myös huo-
maamattomuuttasi. (Esim. älä huido käsillä 
tai puhu kovaan ääneen, mikä veisi tilaa koke-
musasiantuntijalta.)

9. Kaikki paperit ja välineet ovat kokemusasian-
tuntijalla, ellei toisin ole sovittu.

10. Jos keskustelua pitää ohjata, ohjaa keskustelua 
aina kokemusasiantuntijan kautta. Voit tukea 
toimintaa oikeaan suuntaan esimerkiksi teke-
mällä kysymyksiä ryhmän vetäjälle. Esitä kysy-
mykset vain ryhmän vetäjälle, mielellään niin 
etteivät ryhmäläiset kuule. Esimerkiksi orien-
toituessanne ennen ryhmää: ”mikä tämän ker-
ran aihe olikaan?” tai kesken ryhmän huomaat, 
että olette myöhästymässä: ”mihin aikaan bus-
simme menikään?” 
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Vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoistoiminnan periaatteena on, että kehi-
tysvammainen ihminen ei ole osallistujana, vaan 
aktiivisena toimijana ja itse vastuussa toiminnan 
toteutumisesta. 

Miten vapaaehtoistoiminta 
käytännössä toimii?

Ihan aluksi vapaaehtoiseksi haluava täyttää ilmoit-
tautumislomakkeen. Ilmoittautumislomakkeessa 
kysytään vapaaehtoiselta seuraavat asiat:

 Vapaaehtoisen yhteystiedot
 Lähihenkilön yhteystiedot
 Tarvitsetko tukea matkustamiseen?
 Onko allergioita?

 Mistä asioista pidät ja mitä harrastat?
 Mitä muuta meidän tulisi tietää Sinusta? 
 Oletko aikaisemmin ollut 

toiminnassamme?
 Mitä kautta sait tietää meistä?

Vapaaehtoistoimijan tukeminen
Vapaaehtoistoimintaan tuettiin projektissa kahdel-
la tavalla. Toisen tavan mukaan tilaus tuli interne-
tin toimijapankin kautta. Julkaisu esittelee myös 
oikotien toiminnan toteuttamiseen, joka on ket-
terämpi toteuttaa. Oikotietä voi käyttää, kun va-
paaehtoiset ovat tuttuja, tapahtuma on vapaa-
ehtoisille tuttu ja/tai tapahtuma tulee lyhyellä 
varoitusajalla.
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Muistilistani vapaaehtoistoimijan 
tukemiseen
1. Ota vastaan vapaaehtoistoimijan tilaus.

2. Lähetä kiitosviesti vapaaehtoisen tilaajalle.

3. Pyydä mahdolliset lisätiedot tilaajalta.
Vapaaehtoistoiminnasta ei pitäisi tulla kustannuk-
sia vapaaehtoiselle. Ota huomioon:

 Tarjoaako tilaaja vapaaehtoisille ruuan?
 Tarjoaako tilaaja taloudellista tukea 

matkustamiseen, jos tarpeen?
 Onko tilaaja toimijoiden tukena 

tapahtumapäivänä?
 Voiko ja onko tarpeen tutustua 

tapahtumapaikkaan etukäteen?

4. Hae vapaaehtoiset tapahtumaan.
Lähetetään vapaaehtoistoimijoiksi ilmoittautuneil-
le tukikuvitetut kirjeet (liite 1). Kirjeessä kerrotaan 

 mikä tapahtuma on kyseessä 
 missä tapahtuma toteutetaan
 milloin tapahtuma on 
 keneen voi ottaa yhteyttä, 

jos haluaa mukaan.
”Näiden lisäksi teimme tiedotteen yhdistyksen Jä-
sentiedotteeseen. Markkinointiin voi käyttää myös 
esimerkiksi yhdistyksien kotisivuja tai Facebookia.” 
(Vekkarin projektipäiväkirja)

5. Ota vastaan ilmoittautumiset (jätä 
tähän noin kaksi viikkoa aikaa).

6. ”Vekkarissa tapahtumat olivat suosittuja. 
Usein tapahtumaan ilmoittautui enemmän 
vapaaehtoisia, kuin pystyttiin ottamaan 
mukaan.” (projektipäiväkirja) Lähetimme 
tapahtumaan valituille uudet kirjeet 
heidän hyväksymisestä tapahtumaan.

7. Hae taustatukihenkilö tapahtumaan 
tueksi jos tarpeen.

8. Infotilaisuus.
 Perustiedot tapahtumasta 

ja päivän aikataulu.
 Vapaaehtoisen tehtävänkuva 

tapahtumapäivänä, täytetään 
tehtävänjakolomake sekä 
vapaaehtoistoimijan 
ohjeistuslomake (liite 2).

 Matkustamisohjeistus.
 Vapaaehtoisen yksilöllinen tuen tarpeen 

määrittely (esimerkiksi matkustamisen 
harjoittelu tapahtumapaikkaan).

9. Tutustu tapahtumapaikkaan 
mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.

10. Kokoontuminen tapahtuman alkaessa.
 Tapahtumapaikan läpikäyminen ja tilan 

hahmottaminen (esimerkiksi vessat).
 Päivän aikataulun kertaaminen.
 Vapaaehtoisten tehtävien kertaaminen.
 Vapaaehtoistoimijan tunnuksen 

jakaminen (Vekkarissa tunnuksena 
toimivat paidat ja passit (liite 3). Tunnukset 
voidaan jakaa myös infotilaisuudessa.

11. Vapaaehtoistehtävät tapahtumassa.

12. Paitojen ja passien palauttaminen sekä 
tapahtuman arvioiminen (liite 4)
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Oikotie tapahtumaan
1. Todetaan mahdollisuus 

vapaaehtoistoimintaan.

2. Suorita mahdolliset lisätiedustelut.
 Tarjotaanko vapaaehtoisille ruoka?
 Onko tarpeen tarjota 

matkustamiseen tukea?
 Tarvitseeko vapaaehtoinen 

tukea toiminnassaan?
 Voiko ja onko tarpeen tutustua 

tapahtumapaikkaan etukäteen?

3. Soita vapaaehtoiselle.
 Kerro tapahtumasta ja kysy haluaisiko 

vapaaehtoinen mukaan
 Usein puhelussa sanotaan, että 

halutaan mukaan. On syytä kuitenkin 
vielä varmistaa onko samaan 
aikaan esimerkiksi harrastuksia 
tai töitä. ”Haluatko aikaa miettiä, 
että voit tarkistaa kalenterin?”

 ”Toivotko, että tapahtumasta 
soitetaan myös lähihenkilölle?”

 ”Toivotko tapahtumasta 
muistutusta tekstiviestillä, 
puhelimella tai sähköpostilla?”

4. Kirjoita itsellesi ylös mahdolliset 
muistutukset.

5. Ilmoita vapaaehtoistoimijoiden nimet ja 
yhteyshenkilö tapahtuman järjestäjälle.

6. Toteuta toivotut muistutustoimenpiteet.

7. Vapaaehtoistehtävät tapahtumassa.

8. Vapaaehtoiset ja yhteyshenkilöt 
arvioivat tapahtuman.
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Projektin tulokset ja  
vaikutukset 

Projektin kokemusten mukaan kehitysvammai-
set ihmiset ovat vertais- ja vapaaehtoistoimijoi-
na vastuuntuntoisia ja kokevat vastuun tärkeänä 
asiana. Vastuutehtävissä toimineiden osallistujien 
tuen tarve heidän kokemustensa mukaan vähen-
tyi nopeasti. Kokemusasiantuntijat kokivat tuen 
tarpeensa vähentyneen 67 prosenttiin kun he oli-
vat olleet puoli vuotta mukana toiminnassa. Tuen 
tarve ja sen väheneminen oli kuitenkin yksilöllistä 
ja taustatuen tarve säilyi. 

Toimijoita tukiessa on hyvä muistaa, että toimin-
nan suunnittelu, toteutus ja muihin ihmisiin liitty-
vät vastuuasiat saattavat olla uusia kokemuksia. 
Onnistumisten sanoittaminen, toimintaan kan-
nustaminen ja joko puhelimitse tai henkilökohtai-
sesti tarjottu tuki ovat tärkeitä. Onnistumisen ko-
kemus kokemusasiantuntijatoiminnassa vaikuttaa 
osallistujan omakuvaan ja kokemukseen omas-
ta asemastaan yhteiskunnassa. Toiminnassamme 
mukana olleet vertaisryhmien vetäjät ja kokemus-
asiantuntijat kokivat, että projekti on vaikuttanut 
heihin paljon. Vaikutuksia koettiin olleen mm. itse-
varmuuteen, mielialan nousuun ja elämän sisällön 
lisääntymiseen.

”Olin vähän ujo ja tämmönen - - piti tehdä jo-
tain välillä yhdessä niin menin välillä aika luk-
koon. Niin tää on auttanut n iiiin paljon tää 
projekti siinä, nyt mä pystyn olee ihmisten 
kanssa - - joita mä en tunne. Jos mä joudun te-

kee niitten kanssa töitä tai jotain asioita, niin 
se ei oo enää niin pakkomielistä. - - Niin se on 
auttanut mua paljon mun elämässä niin pal-
jon kiitos tälle projektille! (Vekkarin kokemus-
asiantuntija)

Projektin vaikutukset ulottuivat myös projektin ul-
kopuolelle. ”Se meidän talon ”Vekkari”-pienryhmä 
perustettiin kehitysvammaisten työntekijöiden 
toivomuksesta. Heillä oli tietoa kokemusasian-
tuntijoista ja Vekkarin tavasta pitää ryhmiä. Tähän 
ryhmään kuuluu kaksi aktiivista vekkarilaista, jotka 
tiesivät paljon asiasta. Ryhmässä on 4 jäsentä. He 
kokoontuvat joka toinen viikko. He varaavat tilan, 
johon kokoontuvat noin 45 minuutiksi keskuste-
lemaan ajankohtaisista asioista. He päättävät kes-
kusteluaiheen etukäteen. Tänä keväänä on kes-
kusteltu ystävyydestä, puhtaudesta, pääsiäisestä 
ja kevään tulosta.” (Vallilan työ- ja valmennuskes-
kuksen vastaava ohjaaja Tiina Mäki)

”Kun juuri tämmösiä projekteja pitäisi olla. - - 
kehitysvammaset enemmän osalliseks, tekee 
asioita yhdessä. Sitä kautta tulee sitä yhteisölli-
sen tunnetta. Ihmiset rupee tulee, itsetunto ko-
henee ja pystyy tehdä asioita enemmän. - - Mä 
oon todella ollut ylpeä tästä, on ollut todella 
mullekin tärkeä, on saanu tehä sitä, mitä tyk-
kää ja sit antaa niille täs projektis oleville ko-
kemusasiantuntijoille eli ryhmänvetäjil, että ne 
saa sitten tehdä semmosta asiaa mistä itte tyk-
kää. Mä oon tykänny tästä todella ja tää on ol-
lut positiivinen kokemus.” (Vekkarin kokemus-
asiantuntija)

34 VAPAAEHTOISTOIMINTA 



Liitteet 
Liite 1. Haemme vapaaehtoista kirje

Hei Vekkarin

Vekkari etsii

Konsertti

Ystävänpäivän

Molempiin

Voit

Ilmoittaudu

soittamalla Annikalle 040-521 XXXX

keskiviikkoon 18. joulukuuta mennessä

ilmoittautua molempiin tapahtumaan tai vain toiseen.

tapahtumiin koulutetaan vapaaehtoiset ennen tapahtumaa infotilaisuudessa.

tapahtuma perjantaina helmikuuta14.

lauantaina 25. tammikuuta

vapaaehtoisia Vuoden alussa järjestettäviin tapahtumiin:

vapaaehtoistoimija!
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Liite 2. Vapaaehtoistoimijan ohjeistus

Aika: _______________________________________________________

Paikka: _____________________________________________________

Huom! (esim. matkustamisohje): _________________________________

Kellonaika

Aloitus

Minun tehtäväni:

Muistiinpanoni:

Lopetus

Tapahtumasta vastaavan yhteystiedot:

Vapaaehtoiselle
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Liite 3. Esimerkki vapaaehtoisen passista

Vekkarin
vapaaehtoistoimija

Vekkari on Raha-automaattiyhdistyksen
tukema Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n
kolmevuotinen projekti.

”Vekkari on  
yhdessä tehty”
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Liite 4. Vapaaehtoisen arviointilomake
Vapaaehtoistoimijoiden arviointilomake

Päivämäärä:   

Tapahtuma:     

Millainen tapahtuma oli?

Mitkä asiat toimivat hyvin?

Mitkä asiat eivät toimineet?

Saitko tukea toimintaasi riittävästi? Ympyröi. Mihin sait tukea? Kirjoita/piirrä.

Onko sinulla ideoita, oivalluksia tai kehittämisehdotuksia?

Piirrä tai kirjoita Ympyröi

Hyvä            Ok          Huono        En osaa sanoa  
Hyvä OK Huono

En osaa 
sanoa

38 LIITTEET 





Läntinen Brahenkatu 2,
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