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1. HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET
Vastoinkäymiset voimavaraksi – hanke oli Palveluyhdistys Kaseva ry:n koordinoima ja Rahaautomaattiyhdistyksen rahoittama hanke. Hanke käynnistyi keväällä 2012 ja päättyi maaliskuussa
2015. Hankkeelle asetettiin kesällä 2012 kaksi selkeää päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite oli
Vapaaehtoistoiminnan keskuksen perustaminen Kaarinaan. Toinen tavoite oli vapaaehtoistoiminnan
myötä lisätä aktiivista kansalaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja
mielenterveysongelmia, tukea Suomeen muuttaneiden kotoutumista sekä panostaa vertaisuuden
voimaannuttavaan vaikutukseen.
”Vastoinkäymiset voimavaraksi” -hankkeen tavoitteiden taustalla olivat Palveluyhdistys Kaseva ry:n ja
Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiön kumppanuushankkeesta, MT-navigaattori-projektista,
saadut hyvät kokemukset ja esille nousseet kehittämistarpeet. Hankkeesta saatujen kokemusten
myötä todettiin tarve kehittää vapaaehtoisten rekrytointia, koulutusta ja ohjausta ammatillisemmaksi ja
"yhden luukun- periaatetta” noudattavaksi strukturoiduksi toiminnaksi.
Hankkeessa haluttiin luoda Kaarinaan selkeä ja esteetön, helposti saavutettava vapaaehtoistoiminnan
keskus ja kaikkia palveleva vapaaehtoistoiminnan malli. Perustetun Kaarinan Vapaaehtoistoiminnan
keskus Paletin kautta pystyttiin vastaamaan ajankohtaisiin tarpeisiin. Paletti perustettiin virallisesti
maaliskuussa 2013. Hankkeen kokonaistavoitteena oli luoda Kaarinaan kaikkia kaupunkilaisia
palveleva vapaaehtoistoiminnan keskus. Fyysinen paikka, jossa voi kokoontua, kokoustaa, etsiä
kaveria tai löytää oma paikka vapaaehtoistoiminnan kentältä. Paikka, jossa vapaaehtoisen
jaksamisesta huolehditaan ja tuen saajien elämän laatua parannetaan.
Paletin tavoitteena oli luoda uusi tarjotinmalli, josta niin vapaaehtoinen kuin apua tarvitseva henkilö tai
taho voi valita itselleen omiin tarpeisiin sopivan joko kertaluontoisen tai pidempiaikaisen toiminnon.
Vapaaehtoisena voi toimia vaikka vain kerran elämässään tai säännöllisesti, jopa useita kertoja
viikossa. Todettiin, että mitä enemmän erilaisia vapaaehtoistoiminnan tehtäviä on tarjolla, sitä
useammalla ihmisellä on mahdollisuus tulla mukaan toimintaan.
Tärkeäksi tavoitteeksi Paletille asetettiin myös vapaaehtoisten intensiivinen kouluttaminen,
ohjaaminen ja tukeminen. Vapaaehtoistoimijoita tuetaan useasti "muun työn ohella", jolloin
vapaaehtoinen kokee jäävänsä ilman riittävää tukea ja ohjausta. Vapaaehtoistoiminnan tulee olla
organisoitua, pitkäjänteistä ja luotettavaa. Siihen liittyy säännöllinen tarpeiden kartoitus, toiminnan
suunnittelu, rekrytointi, vastaanotto, perehdytys, koulutus, työnohjaus, palkitseminen, motivointi,
virkistys ja arviointi.
Tavoitteena oli myös koulutusmoduulien luominen, vapaaehtoistoiminnan eri muotojen
määritteleminen ja nuorten aktivoiminen mukaan vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoimintaan
tulemisesta ja sen tarjonnan hyödyntämisestä haluttiin tehdä riittävän helppoa ja näkyvää. Tavoitteena
oli näkyä mm. paikallisessa mediassa, sosiaalisessa mediassa, yhteisöissä, oppilaitoksissa,
tapahtumissa ja kutsutilaisuuksissa. Hankkeelle haluttiin luoda näkyvät ja mukaan houkuttelevat
kotisivut.
Hanketta valvoi ja sen toimintaa ohjasi hankkeelle asetettu ohjausryhmä, joka koostui kolmannen
sektorin, seurakunnan, oppilaitoksen ja kunnan viranhaltijoista. Ohjausryhmä kokoontui yhdeksän
kertaa. Kaarinan Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletille perustettiin oma johtoryhmä maaliskuussa
2013. Johtoryhmä kokoontui vuosina 2013–2014 kuusi kertaa. Ohjausryhmän jäsenet koostuivat
yhdistysten, seurakunnan, oppilaitoksen ja kaupungin virkamiehistä. Ohjausryhmän tehtävänä oli
ohjata ja arvioida Paletin toimintaa.
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2. PALETIN SYNTY
2.1 Kaarinan Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletti
Paletti perustettiin maaliskuussa 2013. Pohjatyössä ja mallintamisessa hyödynnettiin Rovaniemen
Vapaaehtoistyön keskus Neuvokkaan pitkäaikaista osaamista ja hyväksi koettuja toimintamalleja.
Toimivia malleja siirrettiin myös Satakunnan yhteisökeskuksen, Kylätalo Kitinen ry:n, HelsinkiMission,
Salon SYTY ry:n ja Tampereelta Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry toiminnoista.
Paletille perustettiin johtoryhmä, jonka tehtävänä oli seurata ja ohjata sekä arvioida toiminnan
suuntaa. Johtoryhmä kokoontui kuusi kertaa. Kokouksissa käytettiin perinteisen kokouskäytännön
lisäksi paljon toiminnallisia menetelmiä, jolloin jokaiselta jäseneltä vaadittiin aktiivisuutta ja tilanteen
hallintaa. Paletin perustoimintaa, periaatteita, saatavuutta, fyysistä tilaa, henkilöstötarvetta, tarjontaa
jne. rakennettiin niin Paletin johtoryhmän kuin myös hankkeen ohjausryhmän sekä vapaaehtoisten
kanssa mm. arvopelimenetelmää käyttäen.
Paletista luotiin taho, joka toimii keskitetysti vapaaehtoisten rekrytointi-, koulutus- ja ohjaustahona.
Lisäksi Paletti tarjosi maksuttoman tilan kaikille yhdistyksille omiin kokouksiin ja tapahtumien
järjestämiseen. Tilaa käytettiin myös lasten syntymäpäiväjuhlapaikkana ja erilaisten työryhmien
kokouspaikkana. Paletissa luotiin yhteistyössä muiden järjestöjen ja yhdistysten sekä kaupungin
työntekijöiden kanssa erilaisia vapaaehtoistoiminnan muotoja. Asetettiin toiminnoille kriteerit ja
kuvaukset sekä luotiin nimikkeet eri vapaaehtoistoimintoja tekeville.
Hankkeen aikana Paletti järjesti viisi vapaaehtoistoiminnan kurssia sekä yhden lukiolaisille suunnatun
kurssin. Vapaaehtoisia Paletin reservissä oli hankkeen aikana noin 120. Vapaaehtoistoiminnan tunteja
tehtiin yhteensä 4600.
Paletin vapaaehtoisten jaksaminen ja hyvinvointi oli yksi tärkeimmistä tehtävistä. Kerran kuukaudessa
vapaaehtoisille järjestettiin yhteinen työhön ohjauksellinen tapaaminen sekä pienryhmissä tapahtuva
ammatillinen työnohjaus. Lisäksi erilaista virkistystoimintaa ja hyvinvointipäiviä oli säännöllisesti.
Ensimmäisen toimintavuoden aikana pidettiin vapaaehtoisten kanssa ”Loruja” eli lounasrupatteluja,
jolloin 1-2 vapaaehtoista Paletin työntekijän kanssa vietti rauhallisen noin kahden tunnin
lounaskeskustelun liittyen vapaaehtoisen toiveisiin, odotuksiin, omaan arkeen jne.
Avoimet ovet -toimintaa kokeiltiin vuosi. Kaksi kertaa viikossa avoinna oleva kahvintuoksuinen tila
vapaaehtoisten ”sisäänheittäjien” voimin keräsi monia uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan sekä
samalla lisäsi Paletin tunnettuutta.
Kaarinan Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletti järjesti monipuolista, laadukasta ja virkistävää
vapaaehtoistoimintaa.
Hankkeessa
lähdettiin
luomaan
vapaaehtoisille
uudenlaista
tarjotinmallia/palettia, josta vapaaehtoinen voi helposti valita itselleen ja omaan elämäntilanteeseensa
sopivan vapaaehtoistoiminnan muodon. Erikestoiset vapaaehtoistoiminnat ja -koulutukset tarjosivat
vapaaehtoisille mahdollisuuden olla toiminnassa mukana niin kertaluonteisesti kuin pidempiaikaisesti.
Työntekijöiden vapaaehtoistoiminnassa toimimisen ja kouluttamisen asiantuntijuuden lisäksi eri
toimintamuotoja hankkeeseen mallinnettiin muualta Suomesta.
Vapaaehtoistoimintaa lähdettiin räätälöimään aina vapaaehtoistoimijoiden motiivien, elämäntilanteen
sekä kiinnostuksenkohteiden mukaan. Vapaaehtoiset koulutettiin eri toimintojen mukaisesti ja
koulutuksen kesto sekä sisältö riippuivat tulevista vapaaehtoistoiminnan tehtävistä. Kaikki koulutukset
olivat maksuttomia. Vapaaehtoistoiminnan eri muodot ja koulutusmoduulit esitellään tarkemmin
kappaleessa 3.1. Vapaaehtoistoimintaa pystyi hankkeen aikana toteuttamaan joko Paletin toiminnan
parissa tai osallistumalla minkä tahansa muun alueella toimivan organisaation vapaaehtoistoimintaan.
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2.2 Kansalaisten olohuone
Avoimien ovien kautta haluttiin kaksi kertaa viikossa tarjota kaikille kaarinalaisille avoin kansalaisten
olohuone, johon voi tulla juomaan kahvia, lukemaan lehtiä ja olemaan osa olohuoneen sosiaalista
yhteisöä. Toiminnasta vastasivat Paletin vapaaehtoiset. Kävijöitä oli noin 10/kerta. Olohuone saavutti
kiitettävästi kaupunkilaisia, joista suuri osa oli kiinnostunut Paletin vapaaehtoistoiminnasta ja osa lähti
myös mukaan siihen. Suomeen muuttaneiden kahvila, sumucafe, ei saavuttanut oikeaa kohderyhmää,
joten siitä luovuttiin puolen vuoden kokeilun jälkeen ja toiminta yhdistettiin avoimiin oviin.

2.3 Yhdistysfoorumi
Paletti käynnisti yhdessä Kaarinan kaupungin kanssa Kaarinan yhdistysfoorumin vuoden 2013 lopulla.
Foorumin kautta kansalaisten tarpeet tulevat kohtaamaan sekä yhdistysten että julkisen tahon
tarjonnan kanssa. Foorumin tehtäväksi asetettiin toimia tiedonvälittäjänä ja aktiivisen vuoropuhelun
mahdollistajana sekä kehittää yhdistysten välistä yhteistyötä, jolloin myös keskinäinen tunnettuus
lisääntyy. Toimintatavat määrittyvät tarkemmin yhteisten odotusten, toiveiden ja tarpeiden pohjalta
toiminnan päästyä käyntiin. Vuonna 2014 foorumin toiminta keskittyi pääasiassa Kaarinan kaupungin
hyvinvointi- ja harrastemessujen järjestämiseen.

3. VAPAAEHTOISTOIMINNAN ERI MUODOT
Kaarinan Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletti järjesti monipuolista, laadukasta ja virkistävää
vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoistoiminta räätälöitiin vapaaehtoistoimijoiden toiveiden mukaisesti
sopivaksi. Vapaaehtoiseksi koulutettiin eri toimintojen mukaisesti ja koulutuksen kesto sekä sisältö
riippuivat tulevista vapaaehtoistoiminnan tehtävistä. Kaikki koulutukset olivat maksuttomia.
Hankkeen aikana vapaaehtoisista koostuva profilointityöryhmä määritteli Paletin vapaaehtoistoiminnan
eri muodot ja vapaaehtoistoimijoiden uudet nimikkeet eri toimintamuodoille. Koulutusten sisällöt saivat
myös uusia teemoja profiloinnin yhteydessä. Näin kuultiin ja kerättiin tärkeää asiantuntijuutta
vapaaehtoisilta heidän jo toimiessaan ”kentällä” sekä saatiin arvokasta ja päivitettyä tietoa
koulutusmalleihin.
KAVERIT
Kaveri – vapaaehtoistoiminnassa vapaaehtoinen ja tuettava solmivat pidempiaikaisen sopimuksen
yhdessä Paletin koordinoijan kanssa. He tapasivat säännöllisin väliajoin sekä sopivat yhdessä
koordinaattorin kanssa tuen muodoista ja tavoitteista. Kaveri-sopimuksia tarkasteltiin säännöllisin
väliajoin. Kaveri-vapaaehtoistoimintaan osallistunut vapaaehtoinen profiloitiin työryhmässä
luottamusta herättäväksi, kiireettömäksi, positiiviseksi ja empaattiseksi, kuuntelevaksi sekä ilon ja
surun jakajaksi.

PILARIT
Pilari – vapaaehtoistoiminnassa toimittiin tuettavalle tukihenkilönä ja sopimukset tehtiin yhdessä
tuettavan, pyynnön tehneen osapuolen, Paletin työntekijöiden sekä vapaaehtoisen kanssa.
Sopimuksessa sovittiin tarkkaan tukitunneista, tuesta maksattavista mahdollisista korvauksista ja
muista erityisistä asioista. Pilaria profilointityöryhmän mukaan kuvasi positiivisuus, rehellisyys ja
luotettavuus ja hyvän kuuntelijan ominaisuudet
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OHJURIT
Ohjurit olivat hankkeen ryhmän vetäjinä toimivia vapaaehtoisia. Ryhmämuotoista toimintaa
vapaaehtoinen toteutti omien vahvuuksiensa ja mielenkiintojensa mukaisesti. Työryhmän päätöksellä
ohjuria kuvattiin kannustavana, aktiivisena, kuuntelevana, ryhmän haltuun ottavana ja positiivisen
palautteen antajana.

RULETIT
Ruletti – vapaaehtoistoiminta oli hankkeessa toiminutta kertaluonteista apua ja sen tarjoamista. Sitä
olivat mm. avun tarjoaminen yksittäisille henkilöille pienimuotoisissa kodin askareissa, lääkäri- ja
muilla käynneillä tai asioinnilla mukana olemista. Ruletit toimivat myös paljon eri tapahtumissa
vapaaehtoisina. Työryhmän mukaan rulettia kuvasi reippaus, oma-aloitteisuus ja rohkeus tarttua
monipuolisiin toimeksiantoihin.

MENTORIT
Mentori – vapaaehtoistoiminnassa kokemusasiantuntijana toimiva mentori ja tuettava tapasivat kerran
tai kaksi. Mentori kertoi oman tarinansa tuettavalle rehellisesti ja kokosi siihen oleelliset tiedot.
Mentorina toimittiin myös yleisötilaisuuksissa tai muuten suuremmalle kuulijakunnalle.
Profilointityöryhmä kuvasi mentoria luotettavana, auttavana, kuuntelevana ja kunnioittavana.

TUETTAVAT
Työryhmän mukaan tuettaviksi saattoivat valikoitua niin ikäihmiset, liikuntarajoitteiset, ulkoilua
halunneet, kotona tai palvelukeskuksissa asuneet, elämänmyönteiset ja keskustelutaitoiset
ihmiset, joilla oli perusterveys kunnossa.

NUORTEN VAPAAEHTOISTOIMINTA
Nuorten vapaaehtoistoimintaa järjestettiin ryhmämuotoisena toimintana ja se toteutettiin nuorten
omista lähtökodista ja mielenkiinnoista käsin. Projektimuotoisessa toiminnassa toteutettiin
omannäköistä vapaaehtoistoimintaa kannustaen samalla nuoria aktiiviseen kansalaisuuteen.
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KOULUTUSMODUULEISSA YHTEISET TEEMAT OLIVAT:
- Taustaorganisaation arvot ja toimintaperiaatteet
- Vapaaehtoistoiminnan määritelmä ja periaatteet
- Vapaaehtoistoiminnan eettiset periaatteet, arvot, päämäärät, motiivit
- Vapaaehtoistoimijan rooli, oikeudet ja velvollisuudet
- Minustako vapaaehtoistoimija?
- Kohtaaminen ja vuorovaikutus
- Tietoisen läsnäolon merkitys
- Hyvinvoiva vapaaehtoinen
KAVERI – toiminta eli vapaaehtoistoiminnan peruskoulutus sisälsi seuraavat teemat (20h):
Kaksi koulutuksellista ja toiminnallista lähipäivää, reissuvihon ja lomakkeiden käytön opastuksen
etätehtäviä, vapaaehtoistoiminnan harjoittelun

PILARI -toiminta eli tukihenkilötoiminnan lisäkoulutus sisälsi seuraavat teemat, (4h +peruskoulutus):
Tukihenkilötoimintaan perehtymisen, haasteelliset tilanteet tukihenkilötoiminnassa esimerkein,
tukihenkilötoiminnan periaatteet, reissuvihon ja lomakkeiden käytön opastuksen

OHJURI -toiminta eli ryhmänvetäjänkoulutus sisälsi seuraavat teemat (2-6h):
Ryhmänvetäjänä toimiminen, ryhmän vetämisen haasteet, tavoitteellinen ryhmätoiminta, toiminnallisia
harjoituksia

RULETTI -toiminta eli kertaluonteinen vapaaehtoistoiminta sisälsi seuraavat teemat (4h):
Kertaluonteisen vapaaehtoistoiminnan käytäntö ja periaatteet, haasteet, toiminnasta raportointi ja
sen merkitys

MENTORI -toiminta eli kokemusasiantuntijuuskoulutus sisälsi seuraavat teemat (6h):
Oman tarinan luominen, mentori -toiminnan haasteet ja periaatteet

NUORTEN VAPAAEHTOISTOIMINTA -koulutus sisälsi seuraavat teemat (38h):
Ryhmämuotoinen koulutus ja toiminta, tutustuminen eri vapaaehtoistoiminnan muotoihin,
omanlainen ja omannäköinen kansalaisaktiivisuus, omat vahvuudet ja voimavarat, toiminnan
suunnittelu, etätehtävät ja harjoittelu
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3.1 Toiminta lukuina
Vapaaehtoisia
120
Naisia 90%
Miehiä 10%

Ruletti
noin 1700 tuntia

Pilari
noin 250 tuntia

Tuettavia
29

Vapaaehtoisten
virkistystä
15 kertaa

Vapaaehtoistoiminnan
kursseja
6

Paletin tilan käyttäjiä
noin 2200 henkilöä

Tehtyjä vapaaehtoistoiminnan
tunteja
noin 4600

Kaveri
noin 1000 tuntia

Nuorten tekemä
vapaaehtoistoiminta
(mm. materiaalien työstö)
noin 1200 tuntia

Ohjuri
noin 100 tuntia

Mentori
noin 350 tuntia

Vapaaehtoisten
työnohjauksia
1krt/kk

Vapaaehtoisten
työhönohjaus ja yhteisiä
tapaamisia
1 krt/kk

Avoimet ovet
41 kertaa

Sumucafe
18 kertaa

Hankkeen
ohjausryhmän kokouksia
9

Paletin johtoryhmän
kokouksia
6

Opiskelijoita
5

Työkokeilijoita
2
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3.2 Hankkeen toteutus eri toimijoiden näkökulmista
Hankkeen aikana laadittiin säännöllisesti kyselyjä vapaaehtoistoimijoille mm. vapaaehtoistoiminnan
merkityksestä heidän omaan elämäänsä, hyvinvointiin ja jaksamiseen. Näin arvioitiin hankkeen
tuomaa lisäarvoa mm. vapaaehtoistoiminnassa jaksamiseen, koulutustarjontaan, virkistykseen ja
omaan jaksamiseen liittyen. Hankkeen loppuarvioinnin kyselyt lähtivät yhteistyökumppaneiden
lisäksi vapaaehtoisille, tuettaville sekä heidän omaisilleen. Myös hankkeen ohjausryhmä sekä
Kaarinan Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletin johtoryhmä arvioivat hanketta.
Palautelomakkeita jaettiin 40 vapaaehtoiselle. Vapaaehtoisten huono vastausprosentti yllätti.
Todettiin, että palautelomake olisi tullut teettää paikan päällä yhteisessä tapaamisessa.
Tuettavat
Tuen parissa olevilta vastauksia saatiin määräaikaan mennessä kaiken kaikkiaan kolme kappaletta
ja vapaaehtoiset jakoivat niitä kahdeksan kappaletta. Kaksi tuettavista olivat olleet mukana Paletin
toiminnassa mukana 0,5-1 vuotta ja yksi yli vuoden. Kysyttäessä vapaaehtoistoiminnan merkitystä,
kaikki kuvailivat vapaaehtoistoiminnan mahdollistaneen juttuseuran ja ulkoilun. Yksi vastaajista oli
kertonut sen antaneen todella paljon turvallisuuden tunnetta heille molemmille, iloa ja
välttämättömien asioiden hoitoa. Pariskunta kuvaili tuen olleen tärkeää ja ”eivät olisi pärjänneet
ilman” toimintaa.
Paletin työntekijöiden tarjoamaa tukea, toimintaa ja tapaamisia arvioitaessa kaikki vastaajista
kokivat saaneensa riittävästi tietoa toiminnasta. Vapaaehtoisen valinta koettiin onnistuneeksi.
Vastaajat toivoivat toiminnan jatkuvan ja kokivat sen erittäin tarpeelliseksi. ”On vaikea tulla toimeen
ilman sitä”. Kaikki vastaajat arvioivat numeraalisesti hankkeen toteutuksen olleen kiitettävää.
Omaiset
Omaisille annettuihin kyselyihin tuli vastauksia vain kaksi kappaletta. Molempien omaiset olivat
saaneet tukea Paletin vapaaehtoiselta yli vuoden ajan. Molemmissa vastauksissa
vapaaehtoistoiminta on antanut omaisten mielestä positiivisia vaikutuksia: auttamista,
turvallisuuden tunnetta, keskustelua, asioissa auttamista, paljon virkistystä ja vaihtelua sekä
sisältöä elämään. Vapaaehtoiset jakoivat kyselyitä tuettavien kautta omaisille kahdeksan
kappaletta. Toinen omaisten vastaajista kertoi saaneensa tietoa Paletin työntekijän välityksellä
riittävästi toiminnasta ja kuvaili yhteistyön sujuneen oikein hyvin. Toinen vastaajista kertoi, ettei ole
saanut tietoa lainkaan. Omaisten vastauksista toisessa toivottiin tarpeellisen toiminnan jatkumista.
Numeraalisesti arvioitiin hankkeen toteutuksen olleen kiitettävää.
Vapaaehtoiset
Vapaaehtoisista kyselyyn vastasi 11. Vastaajista kuusi (6) kertoi olleensa toiminnassa mukana 612 kuukautta ja viisi (5) yli 12 kuukautta. Vastaajat osallistuivat vapaaehtoistoimintaan
seuraavanlaisesti (osallistujien lukumäärä):
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Kaveri-toiminta

8

Ruletti-toiminta

3

Ohjuri-toiminta

1
2

9

Pilari-toiminta
Mentori-toiminta

PALETTI

Yksi tärkeimmistä vapaaehtoistoiminnan motiiveista suomalaisille ihmisten parissa toimiville
vapaaehtoisille on auttamishalu. Monille vapaaehtoisille tärkeitä motiiveja tämän lisäksi ovat muun
muassa uuden oppiminen, mielekkäiden asioiden tekeminen ja uusien ystävyyssuhteiden
saaminen. Nämä asiat tulivat esiin myös Paletin vapaaehtoisten vastauksissa kysyttäessä, mitä
vapaaehtoistoiminnassa mukana oleminen oli heille antanut.

Hyvää mieltä
auttamisesta,
tyytyväisyyden
tunteen ja iloa

Tunteen siitä, että
työlläni on suuri
merkitys

Olen saanut erittäin
hyvän mielen kun
saan auttaa ja minut
hyväksytään juuri
sellaisena kuin olen
Mahdollisuuden
oikeasti auttaa
dojokaisessa
kohteessa

Mahdollisuus
olla apuna,
tukena

Sisältöä elämään
Mielekästä tekemistä vapaa-aikana
Onnistumisen iloa, toteuttamisen iloa, luovuutta
Uusien taitojen oppimista ja vanhojen taitojen kehittymistä
Elämyksiä ja kokemuksia jotka olisivat muuten jääneet kokematta
Tutustumista asuinalueeni palveluihin erityisesti vanhustyössä
Mahdollisuutta osallistua virkistystoimintaan
Mahdollisuus tutustua erilaisiin kohteisiin/toimintoihin
Mielekästä tekemistä
Lisää tietoa, taitoa, toimintatapoja
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Tutustumista
uusiin ihmisiin

Uusia ystäviä ja
mahdollisuuden
tavata ihmisiä

Hauskoja
yhteisiä iltoja,
koulutusta ja
hemmotteluiltoja

Mahdollisuuden tutustua
uusiin ihmisiin yhteisen
harrastuksen parissa uudella
kotipaikkakunnalla

Kyselyssä pyydettiin vapaaehtoisia arvioimaan toteuttamansa vapaaehtoistoiminnan keskeisimpiä
vaikutuksia yksilöön, ryhmään tai toimintaympäristöön.
Toiminnan vaikutuksia yksittäisille tuettaville:
- ”Tarpeellista vanhuksille, yksinäisille ja henkilöille jotka tarvitsevat uskallusta lähteä liikkeelle”
- ”Tuettavieni aktiivisuus on lisääntynyt. Ilo ja turvallisuudentunne on arjessa lisääntynyt.”
- ”Mahdollisuus ulkoilla”
- ”Ilo ja tyytyväisyys silminnähden tapaamisten aikana.
- ”Tapaamiset tyydyttävät molempia”
- ”Yksinäisyyden tunteen väheneminen”
- ”Keskusteluseura”
- ”Pienten askareiden teossa apuna toimiminen”
- ”Sain vähän aikaa tuettavan tekemään jotain itsensä hyväksi”

Toiminnan vaikutuksia ryhmälle:
- ”Ryhmissä ihmiset tapaavat toisiaan eri asiateemojen yhteydessä ja saavat sosiaalisia
kontakteja, oppivat ehkä jotain uutta, innostuvat ja aika kuluu mielekkäästi”
- ”Vertaistoimintana virkistystä ja virikkeitä eri laitoksissa oleville kanssaihmisille – ainakin
vaihtelua”
- ”Vaikutus monipuolista yksilöön/ryhmään ja toimintaympäristöön.”
- ”Lausuin runoja ja ihmiset tulivat siitä iloiseksi.”
- ”Runoryhmän esitykset ovat ilahduttaneet kuulijoita”
- ”Saan seniorit keskustelemaan, kuuntelemaan ja muistelemaan

Toiminnan vaikutuksia itselle:
- ”Oppimista toimimaan ryhmässä ja yksin.”
- ”Esiintymistaitoa, rohkeutta eri sosiaalisiin tilanteisiin ja sosiaalisten tilanteiden oppimista,
yhteistyötä”

Kehittämisideoita toimintaan ja hankkeeseen:
”Vapaaehtoisten osaamista kannattaa hyödyntää”
”Sähköinen taulu, jossa avoimet pyynnöt, josta sitten voi katsoa tehtäviä ja ottaa sitten yhteyttä
ohjaajaan”
”Toiminnasta ja aikatauluista olisi voinut saada enemmän tietoa.”
”Koulutuksia, seminaareja ja luentoja myös jatkossa.”
”Parempaa tiedotusta esim. silloin kun on ollut toimintoja joihin en olisi halunnut osallistua yhtä
innokkaasti kuin muuhun toimintaan.”
”Saisiko miehiä toimintaan ,jos vetäjistä olisi yksi mies?”
”Raportointia lisää siitä mitä ollaan saatu aikaan  motivaatio”
”Vapaaehtoisten pari- tai ryhmätyöskentely voisi tuoda uusia näkökulmia ja helpottaa ajan
käyttöä.”
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Muutamia ajatuksia joita vapaaehtoiset halusivat nostaa esiin raporttiin:
”Paletissa on arvostettu suurella sydämellä vapaaehtoisia. Se näkyy mm. siinä että koulutuksiin
ja tapaamisiin panostetaan sekä ongelmiin saa apua. Vapaaehtoisten saama palvelu on
ystävällistä, mutta samalla rajattua. Näin kaikki tietävät pelisäännöt.”
”Toivoisin että Paletin toiminta jatkuisi, koska minulla ei ole muita harrastuksia tällä hetkellä, enkä
kelpaa mihinkään oikeisiin töihin, jossa voisin tuntea itseni hyödylliseksi ja täysivaltaiseksi
yhteiskunnan jäseneksi.”
”Toivon kaiken jatkuvan ennallaan.”
”Hyvä malli käytössä, eli kaikki ohjaajien kautta ja tehdään sopimus.”
”Vapaaehtoiset huomioitu hyvin. Koulutusta ja voimaantumista huomioitu. Ohjaajat olleet päteviä
tähän toimintaan, heille kiitos.”
”Hyvä että tähän mahdollisuus. Hienoa, että ihmiset voivat rajoitteisinakin osallistua ja toteuttaa
itseään myös toinen toistaan tukien.”
”Ilmaiset kokoontumistilat erilaisille harrastaja- ja ihmisryhmille ovat ison kiitoksen arvoiset
moneen muuhun paikkakuntaan verrattuna”

Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppaneiden kyselyihin vastauksia saapui kuusi (6) kappaletta, joista Kaarinan
kaupungin edustajia oli viisi (5) ja yksi yhdistyksen edustaja. Kyselyitä lähetettiin 15 kappaletta
sähköisesti.
Kysyttäessä hankkeen keskeisimpiä tuloksia sekä vaikutuksia edustamansa tahon näkökulmasta,
vastaajat toivat esiin seuraavia asioita:
”Yhteisiä asiakkaita on osallistunut hankkeen toimintaan. He ovat kouluttautuneet, toimineet
vapaaehtoisina sekä olleet mukana hankkeen järjestämillä retkillä. Asiakkaat ovat saaneet
mielekkyyttä ja toimintaa elämäänsä.”
”Paletin kautta olemme saaneet erilaisiin liikuntatapahtumiin ja vapaaehtoisia toimijoita, mm.
erilaisille pisteille sekä taluttajiksi toimintakyvyltään heikentyneille. Tällä hetkellä meillä on juuri
lähtenyt käyntiin todella tärkeä ja iso yhteistyökuvio, joka liittyy Wertaisliikuttajiin Kaarinan
alueella.”
”Vapaaehtoistoiminnan strukturoitu malli”
”Vapaaehtoistoiminnan käynnistyminen Kaarinassa.”
”Rinnallakulkijan saanti, oikeaan aikaan auttaa asiakasta jaksamaan ja selviytymään omassa
kodissa pidempään.
Hankkeen toiminnalla aikaansaatuja tuloksia ja vaikutuksia arvioitiin seuraavanlaisesti:
”Melko vähän tietoa hankkeesta, mutta ihan positiiviset tulokset oman työn näkökulmasta. Asiakas
sai "rinnalla kulkijan" vierelleen ja sitä kautta elämään lisää sisältöä. Tämä kannustaa yhteistyöhön
ja yhteydenottoihin jatkossakin.”
”Monet vapaaehtoiset / avustettavat ovat kohdanneet. Tuonut mielekkyyttä ja sisältöä siten monien
ihmisten elämään.”
”Erilaiset tapahtumat ovat toimineet hienosti kun olemme saaneet vapaaehtoisia avuksi, ilman
heitä emme olisi saaneet tapahtumien tasoa niin hyväksi.”
”Kolmannen sektorin hanke on mahdollistanut toimintamallin kehittämisen. Paikallisten järjestöjen
yhteistoiminnan kehittäminen.”
”Ihmisille tukea, apua ja seuraa arjen avuksi.”
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Kehittämisideoiksi toiminnalle ja hankkeelle nousivat seuraavat asiat:
”Tiedottamista voisi lisätä, aina ei huomaa/muista kysyä toiminnasta. Esim. jos jotain uutta
toimintaa, tapahtumia. Sähköposti voisi olla hyvä kanava.”
”Toiminnan jatkuminen taattava ja toimintaa laajennettava.”
”Joku päivystävä henkilö Paletin avustajapuhelimeen / vapaaehtoispuhelimeen. Uima-avustajien
koulutus Kaarinan uimahalliin yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa. Seudullista Wertaisliikuttaja koulutusta on tulossa vuosittain jatkossakin. Tähän liittyen vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja
koordinointi yhteistyössä liikuntapalvelujen ja vanhuspalvelujen kanssa, sekä yhteistyötä
muutenkin Kaarinan alueella.”
”Resurssikeskuksen toiminta tulisi saada pysyväksi toiminnaksi.”
”Tiedon saanti mahdollisemman moneen kotiin ajallaan, mustaa valkoisella, selkeä,ei paljon
tekstiä. Lehtien ja esim. kotihoidon välityksellä. Henk.koht. esittäytyminen eri tilaisuuksissa ja
tapahtumissa.”

Yhteistyöstä ja sen vastaamisesta odotuksiin:
”Yhteistyötä olisi voinut olla enemmän”
”Meillä on paljon yhteisiä asiakkaita ja toiminnot ovat hyvin tukeneet toisiaan ts. lisänneet ihmisten
aktiivisuutta.”
”Suurimmalta osaltaan toiminta on vastannut odotuksiamme, varsinkin nykyään kun
vapaaehtoisten rinki on Paletilla kasvanut suuremmaksi, tällöin vapaaehtoisia on helpompi saada
tapahtumiin yms.
”Vapaaehtoisten välitys on ollut onnistunutta, vastannut tarvetta.”
”Ei ollut odotuksia yhteistyön saralla. Olen lähinnä ohjannut ihmisiä käyttämään palvelua. Muilta
kuulemani käyttäjäkokemukset ovat olleet positiivisia.”
”Aina on nyt saanut kysymykseen vastauksen ja myös avunantajan asiakkaalle.”

Muita ajatuksia joita haluttiin nostaa esiin loppuraporttiin:
”Jatko taattava.”
”Paletin yhteistyö ja toiminta on Kaarinan Wertaisliikuttaja -toiminnalle ensiarvoisen tärkeää!
samoin liikuntatapahtumissa tarvitsemme paljon vapaaehtoisia avuksi.”
”Monikulttuurisuuden huomioiminen ja maahanmuuttajien tukeminen kotoutumisessa on varmasti
iso plussa. Eri järjestöjen voimavarojen ohjaaminen yhteiseen käyttöön varmasti avaa uusia
mahdollisuuksia tulevaisuudessakin.”
”Toiminta pitää saada jatkuvaksi ja kaikkien tietoon.”
Myös hankkeen yhteistyökumppanit kokivat hankkeen toteutuksen sujuneen hyvin.

13

PALETTI

Vapaaehtoiset

4

Tuettavat
Omaiset

3,5

Yhteistyökumppanit

3
2,5
2
1,5
1
Vapaaehtoiset

Tuettavat

Omaiset

Yhteistyökumppanit

Numeraalinen (ka) yhteenveto hankkeen toteutumisesta vapaaehtoisten, yhteistyökumppaneiden,
omaisten ja tuettavien näkökulmasta. 1=heikko, 2=tyydyttävä, 3=hyvä, 4=kiitettävä
Johto- ja ohjausryhmä
Kaarinan Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletin johtoryhmä käynnistyi vuonna 2013. Johtoryhmää
pyydettiin arvioimaan hankkeen toimintaa ja johtoryhmän työskentelyä hankkeen aikana.
Vastaukset kerättiin lokakuussa 2014 johtoryhmän kokouksen yhteydessä ja vastauksia tuli kuusi
(6) kappaletta.
Kaikki johtoryhmän kyselyyn vastanneista jäsenistä (6) katsoi johtoryhmän vastanneen sille
asetettuihin tavoitteisiin. Yksimielisesti (6) he olivat myös tyytyväisiä omaan rooliinsa
johtoryhmässä. Kaarinan Vapaaehtoistoiminnan keskuksen katsottiin myös yksimielisesti (6)
saavuttaneen sille asetetut tavoitteet.

Loppuraporttiin haluttiin nostaa seuraavia asioita esille:
”Johtoryhmän kokoonpano oli kattava ja toimi hyvin. Paletin toiminta ollut laadukasta ja
vapaaehtoisten määrä on jatkanut kasvua. Projektityöntekijät ovat rajanneet ja linjanneet myös
toimintaa hyvin ammatillisesti, ja pitäneet hyvää huolta vapaaehtoisista.”
”Johtoryhmä olisi voinut kokoontua hieman useammin koko ajan, jotta ”tuntuma” konkreettiseen
toimintaan olisi säilynyt tuoreena. Samalla johtoryhmä olisi tuntenut paremmin (=vahvemmin)
työntekijöiden työtä.”
”Avunpyyntö ja avunanto helpompaa kun tuttuja tekijöitä. Matalan kynnyksen toimintaa, turha
byrokratia puuttuu.”
”Kolmas sektori eli vapaaehtoistyö yhä suuremmassa roolissa tulevaisuudessa – siksi tärkeää!
Kouluttaminen – kouluttautuminen, oikean tiedon levittäminen ja saavuttaminen.”
”Minkälaisia tavoitteita ollut ja miten ne ovat toteutuneet?”
”Paletin saavutettavuus – toiminnallisesti”
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Vastoinkäymiset voimavaraksi -projektin ohjausryhmä käynnistyi hankkeen alussa keväällä 2012.
Ohjausryhmässä pyydettiin arvioimaan hankkeen toimintaa ja sen työskentelyä hankkeen aikana.
Vastaukset kerättiin marraskuussa 2014 ohjausryhmän kokouksen yhteydessä ja vastauksia tuli
seitsemän (7) kappaletta.
Kaikki ohjausryhmän kyselyyn vastanneet jäsenet (7) katsoivat ohjausryhmän vastanneen sille
asetettuihin tavoitteisiin. Kuusi (6) oli myös tyytyväisiä omaan rooliinsa ohjausryhmässä, yksi (1) ei
ollut tyytyväinen oman työkuvan tuomien haasteiden takia. Kuusi (6) vastaajista koki hankkeen
saavuttaneen sille asetetut tavoitteet ja yhden (1) mielestä se ei aivan päässyt tavoitteisiinsa, vaan
kehittämistä tulevaisuudessa yhdistysten yhteen saattamiseksi ja ”yhden paikan periaatteen”
saavuttamiseksi kansalaisille, vielä tarvitaan.
Loppuraporttiin haluttiin nostaa seuraavia asioita esille:
”Yhdistysyhteistyöhaasteen kanssa työskentely tulevaisuudessa. Vapaaehtoisten kanssa
työskentely on jo mallintunut.”
”Toiminta on lähtenyt käyntiin hyvin ja löytänyt paikkansa Kaarinassa. On löydetty yhdistysten
ulkopuolelta vapaaehtoisia, jotka muuten eivät toimisi vapaaehtoisina. Vapaaehtoisuuden
markkinointi on toiminut niin, että heitä on löytynyt mukaankin tehtäviin ei vaan Paletin kautta.”
”Vaikutti aidosti siltä, että hanke muotoutui tarvetta vastaavaksi ja vastasi tarpeeseen hyvin.”

”Pohdintaa koko kaupungin yhteisen vapaaehtoisstrategian tarpeesta ja toteutuksesta. Tämä
hanke olisi ehkä voinut hakea muitakin yhteystyötahoja mutta toki asenne on ollut avoin, joten
osallistuminen olisi ollut muillekin mahdollinen.”
”Hankkeen tavoitteet ja toteutus muotoutuivat hankkeen arvioinnin ja palautteen myötä. Paletin
olemassaolo, vapaaehtoisten määrä ja monipuolinen toiminta on osoitus siitä, että tarpeisiin on
osattu vastata. Vapaaehtoistoiminnassa koordinointi + ohjaus ratkaisevan tärkeää, eikä se voi
toteutua ilman Palettia. Vapaaehtoistyön koordinointi ja eri järjestöjen yhteistyö on tarpeellinen.”
”Vapaaehtoistoiminnan tärkeys ja mahdollisuudet ovat tulleet kaarinalaiseen tietoisuuteen. Lisää
tätä kaarinalaisten hyväksi. Toiminnan vakiinnuttaminen pysyväksi olisi ehdottomasti loistava,
ennaltaehkäisevä toimintamalli.”

Sekä vapaaehtoisilta, tuettavilta, heidän omaisiltaan, yhteistyökumppaneilta sekä hankkeen johtoja ohjausryhmän jäseniltä kerättyjen kyselyjen avulla haluttiin selvittää, miten aikaansaadut tulokset
vaikuttivat yksilöihin, ryhmiin ja toimintaympäristöön. Kaarinan Vapaaehtoistoiminnan keskus
Paletti herätti paikallisesti kiinnostusta jo heti Vastoinkäymiset voimavaraksi –hankkeen alussa.
Toimintaympäristö laajeni ensimmäisen toimintavuoden jälkeen yhä laajemmaksi. Useat tahot
ottivat yhteyttä hankkeen aikana ja yhteistyökuvioita syntyi jopa niin paljon, ettei niihin kaikkiin
pystytty vastaamaan hankkeen aikana.
Yksilötasolla positiiviset vaikutukset näkyivät mm.
harrastustoiminnan, sosiaalisen verkoston kasvun
Vapaaehtoiset ovat tuettavien omasta ja omaistensa
elämänsisältöön, yksinäisyyden tunteen vähenemiseen,
sekä ilon tunteen saamiseen.

vapaaehtoisten oman hyvinvoinnin,
sekä uuden oppimisen kasvussa.
mielestä vaikuttaneet muun muassa
ulkoilumahdollisuuksien lisääntymiseen

Kaikki kyselyihin vastanneista olivat sitä mieltä, että tehty työ vapaaehtoistoiminnan parissa oli
onnistunutta ja sen koetaan olevan tarpeellisesta myös tulevaisuudessa.
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3.3 Pro-gradun yhteenveto
Eero-Tapani Hynynen Tampereen yliopiston Porin yksiköstä teki Pro-gradun ”Altruismi,
solidaarisuus ja individualismi – Vapaaehtoisuuden motiivit kolmannen sektorin auttamistyössä”.
Työssään hän selvitti, mitkä motiivit saavat lähtemään vapaaehtoiseksi kolmannen sektorin
auttamistyöhön. Haastattelun kohteena oli kymmenen Paletin vapaaehtoista.
Alla lainaus Eero-Tapani Hynysen vuonna 2015 valmistuvasta Pro-gradusta. Valmiin työn löytää
kesällä 2015 osoitteesta www.kaseva.info/Paletti
”Kaarinan vapaaehtoistoiminnan keskus Paletti on tällä hetkellä vailla ulkopuolista rahoitusta ja
toimii vuosia 2013 ja 2014 suppeammin yhden osa-aikaisen työntekijän ja yhden työllistyn voimin.
Keskus ei järjestä koulutusta tai työnohjausta, ja toiminnan tavoitteena vuonna 2015 on pitää
nykyiset vapaaehtoiset ja heidän toteuttamansa toiminnan muodot aktiivisina.
Mikäli toiminta saa rahoituksen vuodelle 2016 ja palaa aiempaan kahden kokoaikaisen työntekijän
malliin, on vapaaehtoisten rekrytoiminen ja kouluttaminen jälleen ajankohtaista. Tutkimuksessani
nousee esiin useita asioita, joiden huomioiminen toiminnassa on perusteltua.
Haastattelemani Paletin vapaaehtoiset olivat individualistisesti motivoituneita. Heille
vapaaehtoistoiminnassa oli tärkeää erityisesti mahdollisuus toimia omien arvojensa mukaisesti ja
kehittää itseään. Monelle eläkkeelle tai työttömäksi jääneelle toimiminen vapaaehtoisena oli
”mielekästä tekemistä”, joka toi sisältöä arkeen. Altruistiset ja solidaariset motiivit olivat
haastateltujen kertomuksissa vähemmän läsnä, mutta myös niillä oli tärkeä merkitys. Jatkossa
uusia
vapaaehtoisia
rekrytoitaessa
tulee
tämän
tutkimuksen
valossa
korostaa
vapaaehtoistoiminnan hyötyä vapaaehtoiselle – ei tuettavalle. Vapaaehtoisen saama hyöty tai hyvä
mieli ei tee toiminnasta vähemmän arvokasta tai vapaaehtoisesta huonompaa.
Vapaaehtoistoiminta voi olla Stebbinsin (2004) näkemyksen mukaisesti tapa viettää vapaa-aikaa.
Toiminnan markkinoiminen kehittävänä ja omien arvojen mukaisena harrastustoimintana voi olla
hyvä strategia.
Suurin osa vapaaehtoisista koki Paletin toiminnan yhteisöllisenä. Useampi kuin yksi henkilö kertoi
saaneensa toiminnassa uusia ystäviä. Yhteiset virkistyspäivät, retket ja työnohjaus koettiin
positiivisina ja tärkeinä asioina. Moni haastatelluista oli sitä mieltä, että juuri mainitut tekijät olivat
niitä, jotka pitivät heidät toiminnassa mukana. Näin ollen, kun toiminnan resurssit mahdollisesti
tulevaisuudessa paranevat, on ensisijaisen tärkeää muistaa vapaaehtoisista huolehtiminen, ja
Marjovuon (2014) kuvaaman persoonattoman ystävyyden maailman ylläpitäminen.
Osa vapaaehtoisista on mukana vapaaehtoistoiminnassa saadakseen ”henkireiän” vaikeaan
arkeensa tai voidakseen kokea itsensä tarpeelliseksi esim. jouduttuaan työttömäksi. Haettaessa
rahoitusta ja neuvotellessa julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa toimintaedellytyksistä
lienee hyödyllistä pitää myös näkökulma esillä. Osallistuminen vapaaehtoistoimintaan voi lisätä
merkittävästi vapaaehtoisen omaa hyvinvointia ja voimavaroja, mikä pitkällä tähtäimellä ehkäisee
hänen omaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvettaan. On hyvä muistaa, että myös Kunnallisalan
kehittämissäätiö on todennut, että kuntien tulisi panostaa entistä enemmän omaehtoiseen
toimintaan ja tekemiseen, vapaaehtoistyöhön, työllistämiseen, palkkasuhteisiin ja sosiaalisiin
yrityksiin, jotta aikaisempaa useammalla olisi mahdollisuus osoittaa osaamistaan, kokea yhteiskunnallista vastavuoroisuutta ja vahvistaa tulevaisuuden suunnitelmiaan (Isola & Turunen &
Hänninen & Karjalainen & Hiilamo 2015).”
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4. SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ
Hankkeella oli tärkeä asema kaarinalaisessa kansalaistoiminnassa niin yksilö-, yhdistys-, yhteisö-,
kuin julkisellakin tasolla. Hankkeella ja Paletilla oli vahva rooli kansalaisten hyvinvoinnin edistäjänä
ja kansalaisaktiivisuuden mahdollistajana.
Paletti mahdollisti kaikkien sektorien välistä monitasoista vuoropuhelua ja yhteistyötä. Paletti tuki
neljännen sektorin mahdollisuuksia osallistua kansalaistoimintaan. Kaarinan Mielenterveys- ja
päihdetyön
suunnitelmassa
vuosille
2014–2016
Paletille
kirjattiin
tärkeä
asema
ennaltaehkäisevässä toiminnassa.
Hankeen aikana tehtiin aktiivista yhteistyötä mm. Kaarinan kaupungin eri toimijoiden, Kaarinan ja
Piikkiön seurakunnan, Kaarinan Palvelutalot Oy:n (ent. Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen
säätiö) sekä maahanmuuttaja-asiantuntijoiden kanssa. Alueellista yhteistyötä on tehty Turun
seudun Valikon ja siihen liittyvien järjestöjen kanssa.

4.1 Kaarinan kaupunki
Kaarinan kaupungin edustajat olivat vahvasti mukana hankkeen ohjausryhmässä ja Paletin
johtoryhmässä. Heidän kauttaan tulivat sekä tuki kehittämistyölle että varsinaiselle toiminnalle.
Kaupungin työntekijöiden kautta toimintaan ohjautui sekä vapaaehtoistoimijoita että tuettavia.
Maahanmuuttajapalveluiden kanssa tehtävä yhteistyö otti ensimmäisiä askelia ja hanke oli mukana
tukemassa Suomeen muuttaneiden kotoutumista mahdollistamalla mm. osallistumisen Paletin
avoimeen toimintaan ja vapaaehtoistoimintaan. Kantasuomalaisen vapaaehtoisen saaminen
kaveriksi oli mahdollista. Hankkeen työntekijät olivat mukana luomassa Kaarinan
kotouttamissuunnitelmaa, johon Paletin rooli kotoutumisen tukijana kirjattiin.
Kaarinan kaupungilla ja sen eri toimipisteillä on toimintoja, joissa on toiminut vapaaehtoisia jo
vuosia. Hankkeen puitteissa tarjottiin vapaaehtoisille mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja muihin
vapaaehtoistoiminnan toimintoihin. Yhteistyötä tehtiin myös erilaisten tempausten ja tapahtumien
järjestämisessä. Näin ollen saatiin toiminnoista laadukkaampia.
Kaarinan kaupungin yhteistyön ansiosta lähti muun muassa jokaiselle Saattaja-kortin saaneelle
tieto Paletin vapaaehtoistoiminnasta. Wertaisliikuttajien kanssa tehtävä yhteistyö käynnistyi
hankkeen loppuvaiheessa. Suurimpia yhteistyömuotoja kaupungin kanssa oli yhdistysfoorumi,
jonka toiminnan käynnistämisessä Paletti oli mukana.

4.2 Järjestö- ja yhdistysyhteistyö
Yhdistysyhteistyö alkoi jo hankkeen suunnitteluvaiheessa, jolloin monet yhdistykset olivat mukana
kehittämässä ja ideoimassa hanketta. Hankkeen alusta lähtien alueen yhdistykset ovat olleet
mukana aktiivisesti kehittämistyössä. Ohjaus- sekä johtoryhmä koostuivat myös alueellisista
yhdistystekijöistä.
Yhdistysten näkökulmia kehittämistyössä otettiin huomioon ja heidän toiveitaan kuultiin.
Yhdistyksille tarjottiin Paletin tilojen käyttömahdollisuuksia. Vapaaehtoistoimijoiden liikkuminen
yhdistysten välillä lähti hankkeen aikana käyntiin. Myös tuen tarvitsijoiden pyyntöjä välitettiin
toimijoiden kesken.
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4.2.1 Järjestö- ja yhdistysyhteistyö lähiympäristössä
Paletilla oli vahva rooli Turun alueen VALIKKO- ryhmässä, joka toimii tiedotus-, kehittämis- sekä
yhteistyön kannustusfoorumina ja ideariihenä eri vapaaehtoistyötä tekevien tahojen työntekijöille.
VALIKON tavoitteena on vapaaehtoistoiminnan näkyvyyden ja arvostuksen lisääminen,
vapaaehtoistyön vaikuttavuuden esille tuominen sekä valmistaa ja kehittää sektorirajat ylittäviä
yhteistyömuotoja ja organisoida yritysyhteistyön aloittamista. Paletti jakaa omalla toimintaalueellaan tietoa Valikon tapahtumista.
Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun kanssa HASIC-hankkeen
mentoritoiminnan suunnittelu- ja toteutustyössä. HASIC-projektissa tuetaan yli 65-vuotiaiden
hyvinvointia ja osallisuutta seitsemässä Euroopan maassa. Erityistä huomiota kiinnitetään
ikäihmisten terveelliseen ruokavalioon, riittävään fyysiseen aktiivisuuteen, kohtuulliseen alkoholin
käyttöön sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen.
Hankkeen työntekijät kävivät kouluttamassa Turun ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoita
kansalaisaktiivisuudesta sekä vapaaehtoistoiminnasta.
4.2.2 Järjestö- ja yhdistysyhteistyö valtakunnallisella tasolla
Hankkeen aikana verkostoiduttiin aktiivisesti myös valtakunnallisella tasolla. Verkostoitumisessa
pidettiin lähtökohtana samankaltaisen hankkeen tai jo toimivan vapaaehtoistoiminnan keskuksen
tai toiminnan olemassaoloa. Vertaistapaamisten, neuvottelujen, arviointien, haastattelujen ja
ideariihien tarkoituksena oli mallintaa Kaarinaan jo muualla hyviksi käytännöiksi todettuja
toimintamalleja.
Rovaniemellä oleva Vapaaehtoistyönkeskus Neuvokas ryhtyi Paletin kummiksi ja jakoi
korvaamatonta pitkäaikaista osaamistaan ja kokemustaan Kaarinan Vapaaehtoistoiminnan keskus
Paletin luomisen tueksi. Toimivia malleja siirrettiin myös Satakunnan yhteisökeskuksen, Porin
Diakonia-ammattikorkeakoulun, Kylätalo Kitinen ry:n, HelsinkiMission, Salon SYTY ry:n ja
Tampereelta Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry kehittämishankkeista ja toiminnoista.
Valtakunnallisella tasolla tehty yhteistyö, vertaisohjaus ja hyvien käytäntöjen mallintaminen olivat
ehdoton edellytys Paletin synnylle ja sen strukturoidun toiminnan kehittämiselle.

4.3 Kansainvälinen yhteistyö
Hankkeen aikana haettiin tuulahduksia vapaaehtoistoiminnan kehittämiselle myös maan rajojen
ulkopuolelta. Yhteisiä vapaaehtoistoiminnan kehittämiskohtia löytyi mm. naapurimaamme Viron
kanssa.
Molemmilla oli tarve kehittää menetelmiä, joilla rekrytoida nuoria mukaan
vapaaehtoistoimintaan. Rakentaa malleja, joilla saada nuoret innostumaan vapaaehtoistoiminnasta
ja kansalaisaktiivisuudesta.
Lisäksi toiselle työntekijällemme tarjoutui mahdollisuus tutustua Irlannin vapaaehtoistoimintaan,
vapaaehtoistoiminnan keskuksiin sekä niiden toimintamalleihin. Molemmat toiminnat toteutuivat
EU-rahoituksella, kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn rahoituksella.
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4.3.1 Viro-yhteistyö
Hankkeen aikana Palveluyhdistys Kaseva ry teki aktiivisesti yhteistyötä Viron Lastensuojeluliiton
paikallisyhdistysten kanssa. Türin ja Sauen kanssa yhteistyössä toteutettiin kaksiosainen nuorten
tapaaminen, jonka tavoitteena oli luoda nuorten vapaaehtoistoimintaan liittyvää rekrytointi- ja
markkinointimateriaalia. Tapaamisten tuloksena syntyi erilaisia nuorille suunnattuja tapahtuma- ja
messumateriaaleja, ideoita sekä videoita markkinointi- ja rekrytointitarkoituksiin.
Kaikki materiaalit ovat nuorten suunnittelemia ja toteuttamia. Näin taattiin tuotokset, jotka
puhuttelevat ja innostavat tämän ajan nuoria mukaan vapaaehtoistointaan sekä antavat lisätietoa
vapaaehtoistoiminnasta ja sen luomista mahdollisuuksista nuoren omassa kasvussa sekä
tulevaisuuden rakentajana niin koulutus kuin työurallakin. Samalla luodaan nuorille tietämystä ja
pohjaa kansalaisaktiivisuuteen ja tuetaan osallistavaan kansalaistoimintaan.
Markkinointimateriaali on julkista ja se löytyy osoitteesta www.kaseva.info/Paletti

4.3.2 Irlanti-yhteistyö
Irlantiin suunnattu yhteistyö syntyi kiinnostuksesta sen pitkään vapaaehtoistoiminnan historiaan ja
laajuuteen. Irlannissa alueellisia vapaaehtoistoiminnan keskuksia toimii yli kaksikymmentä.
Keskusten työn laadun, kehittämistyön, yhteistyön sekä muun toiminnan tukena toimii
valtakunnallinen vapaaehtoistoiminnan kehittämisagentuuri.
Alueelliset keskukset toimivat organisaatioiden vapaaehtoistyön työntekijöiden kouluttajina,
välittäjinä sekä organisaatioiden tukijoina sekä kehittämistyön ja erilaisten projektien hallinnoijana.
Mallinnusta Irlannista haettiin yritysyhteistyön ja vapaaehtoistoimijoiden parissa toimivien
organisaatioiden koulutuksen lisäksi myös heidän koulutusohjelmistaan, verkkopalveluistaan,
mainonnastaan sekä aidon kansalaisaktiivisuuden ajatuksesta käsin.
Raportti löytyy www.kaseva.info/Paletti

5. KATSAUS PERUSTOIMINTAAN
Vastoinkäymiset voimavaraksi –hankkeen ensisijaisena lähtökohtana oli vapaaehtoistoiminnan
keskuksen perustaminen Kaarinaan. Toisena hankkeen päämääränä oli lisätä aktiivista
kansalaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, ehkäistä syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia
sekä panostaa vertaisuuden voimaannuttavaan vaikutukseen ja kokemusasiantuntijuuteen.
Hankkeessa näihin lähtökohtiin ja päämääriin vastattiin eri työryhmien ja yhteistyön periaatteella,
mutta kuten jokainen hanke, tämäkin hanke eli vuosien varrella. Osa hankkeen
alkuperäissuunnitelmista muutti muotoaan ja samalla varsinaisen päätavoitteen eli
vapaaehtoistoiminnan keskuksen perustamisen tarpeen laajentuessa yhä suuremmaksi,
keskitettiin voimavarat sen kehittämistyöhön.
Nuorten mielenterveyskuntoutujien ja Suomeen muuttaneiden parissa toteutettavat ryhmätoiminnat
muuttivat muotoaan hankkeen aikana. Varsinaisen ryhmätoiminnan tarjoaminen näille
kohderyhmille muutti muotoaan ja siirryttiin toimimaan näissäkin vapaaehtoistoiminnan pariin.
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Nuorille tarjottiin vapaaehtoistoiminnan peruskurssia ja mahdollisuutta olla aktiivinen kansalainen
mm. toimien erilaisten tapahtumien parissa. Mielenterveyskuntoutujanuoret (hankkeen yksi
kohderyhmistä) saivat puolestaan hankkeen aikana tukea vapaaehtoisilta sekä tasa-arvoisen
mahdollisuuden osallistua itse mukaan vapaaehtoistoimintaan ja kokea sen voimaannuttava
vaikutus.
Suomeen muuttaneiden naisten ryhmä käynnistyi hankkeen ensimmäisenä vuonna. Kaarinalaisille
Suomeen muuttajille ei ollut tarjolla ryhmämuotoista toimintaa, vaan lähimmät toiminnat löytyvät
Turusta. Suomeen muuttaneet naiset kuitenkin toivoivat ryhmätoiminnalle muutoksia. He toivoivat
sekä kantaväestön osallistumista tapaamisiin, että omaa osallistumista vapaaehtoistoiminnan
pariin. He kokivat, että vapaaehtoistoiminnan parissa he pystyivät parhaiten tutustumaan
kantaväestöön ja kulttuuriin sekä oppimaan suomea.
Näin ollen ryhmätoiminta muuttui niin sanotuksi vapaaehtoisten vetämiksi avoimien ovien -hetkiksi
ja palveli myös paremmin hankkeen alkuperäistä ideaa toimitilojen toimimisesta ”kansalaisten
olohuoneena”. Suomeen muuttaneiden tukemista jatkettiin vapaaehtoistoimintaan osallistumisen
mahdollisuuksien lisäksi mm. mentoritoiminnan merkeissä. Lisäksi yhteistyötä tehtiin eri tahojen
kanssa vastaamaan alueellisesti kotouttamisen tukemista.
Yhteistyössä Piispanlähteen lastentalon kanssa alkanut avoin kahvilatoiminta ei tuottanut odotettua
tulosta ensimmäisen puolen vuoden ajanjaksolla, joten tästä yhteistyömahdollisuudesta päätettiin
luopua.
Hankkeen aikana markkinointi ei sinänsä ollut ongelma. Hyvien verkostojen ansiosta saatiin
vapaaehtoistoimijoita jopa niin tiuhaan tahtiin, että osa vapaaehtoisista joutui välillä hetken
odottamaan koulutukseen pääsyä. Projektin aikana kehitettiin vapaaehtoistoiminnan koulutuksille
moduuleja, joita oli jatkossa helppo pitää tasaisin väliajoin, laadukkaan toiminnan takaamiseksi.
Verkostot olivat hankkeen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Hankkeen työntekijät loivat kontakteja
laajalti Kaarinan alueen toimijoihin. Hyvät henkilökemiat ja –suhteet olivat tärkeitä markkinoinnin
sekä kehittämistyön kannalta. Markkinointi sujui alueellisesti erinomaisesti niin sanotun
puskaradion välityksellä eikä niinkään virtuaalisia markkinaväyliä, kuten sosiaalista mediaa pitkin.
Yksi hankkeen haasteita oli toiminnan luominen niin näkyväksi, että se olisi alueellisesti tunnettua.
Yksittäiset kontaktit sekä heidän aito kiinnostuksensa hanketta kohtaan sai tietouden toiminnasta
ja hankkeesta leviämään kiitettävästi. Tämän avulla hanke saavutti suuren näkyvyyden ja
tunnettuuden. Lisäksi paikallislehti kirjoitti hankkeen aikana toiminasta muutamia artikkeleita ja
hankkeen työntekijät olivat osallisena useissa palavereissa, työryhmissä, verkostoissa,
seminaareissa ja koulutuksissa.
Verkostoyhteistyö oli koko hankkeen aikana vahvaa. Yhtenä merkittävänä yhteistyönä syntyi
Kaarinan kaupungin kanssa käynnistetty Yhdistysfoorumi. Yhdistysfoorumi-yhteistyön
tarkoituksena oli toimia Kaarinan kaupungin sekä toimijoiden välisen vuorovaikutuskentän
mahdollistajana. Kaarinan Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletti oli aktiivisesti mukana
käynnistämässä foorumia, toimi yhdistyksiä yhteisiin tilaisuuksiin kutsuvana tahona sekä
tulevaisuudessa toimii yhteisen tulevan kehittämistyön synnyttämien ideoiden ja koulutustoiveiden
kokoajana ja kehittäjänä. Yhdistysfoorumi oli yksi tärkeimmistä foorumeista, jonka kautta pystyi
tarjoamaan hankkeen mahdollisuuksia muillekin kuin sosiaali- ja terveyspuolen toimijoille.
Nuorten mukaan saaminen koettiin haasteeksi ja se on sitä myös tulevaisuudessa. Alkuun päässyt
oppilaitosyhteistyö joudutaan elvyttämään vuonna 2015. Tähän haasteeseen vastataan yhdessä
toiminnassa mukana olevien nuorten kanssa. Yritysyhteistyön kehittäminen jäi suunnitelman
tasolle.
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Virtuaalisesti toimiva vapaaehtoistoiminnan keskus jäi hankkeen aikana kehittämisvaiheeseen.
Hankkeen alkuaikana sosiaalista mediaa (Facebook ja blogi) käytettiin Vastoinkäymiset
voimavaraksi -hankkeen tiedottamisen välineinä. Kaarinan Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletin
verkkosivut www.kaarinanpaletti.fi puolestaan luotiin yhteistyössä Turun yliopiston ja
Ammattikorkeakoulun ICT-portin opiskelijoiden kanssa. Yhteistyö sujui suunniteltua pidemmällä
aikavälillä opiskelijoiden aikataulujen mukaisesti.
Yhteistyö tarjosi erinomaisen mahdollisuuden opiskelijoille suunnitella työelämälähtöisesti aivan
uudenlaista toimintaa. Opiskelijat loivat myös markkinointisuunnitelman ja toimintasuunnitelman
vapaaehtoistoiminnan
keskukselle.
Hankkeen
aikana
niin
sanottua
intra-palvelua
vapaaehtoistoimijoille ei ehditty ja pystytty luomaan teknisten, taloudellisten ja ajallisten resurssien
vuoksi. Sosiaalisen median ja verkkosivujen näkyvyys kasvoi koko hankkeen aikana ja yhä
useampia yhteydenottoja tuli näitä kanavia pitkin hankkeen loppuvaiheessa.
Verkoston merkitys nousi keskeiseksi myös vapaaehtoistoiminnan tuen tarvitsijoiden palvelun
pariin tulemisessa. Yksittäisten henkilöiden tavoittaminen ensimmäisinä vuosina oli haasteellista,
sillä toiminta ei ollut ennalta tuttua. Vahvan verkostoyhteistyön ja markkinoinnin myötä kuitenkin
useat tahot ottivat yhteyttä aina enemmissä määrissä. Tuen tarvitsijoiden ja vapaaehtoistoimijoiden
määrän pysyminen tasapainossa oli yksi vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin suurimmista
haasteista.
Haluttiin taata laadukasta toimintaa, joten tuen tarpeeseen haluttiin vastata riittävän nopeasti. Myös
vapaaehtoisten toiminnan mielekkäänä pysymisen kannalta pyrittiin löytämään heille heidän
toivomaansa toimintaa riittävän pian ensimmäisen yhteydenoton ja koulutuksen jälkeen. Tähän
haasteeseen pystyttiin vastaamaan hyvin. Kehittämättä jäi kuitenkin yhteydenottolomake, jonka
avulla riittävän informaation saaminen vapaaehtoistoimintaa kohden on taattua.
Palvelupyyntö- ja muiden lomakkeiden lisäksi koulutusmateriaalin päivittäminen ja kehittäminen on
ajankohtaista tasaisin väliajoin. Kertaluonteisen vapaaehtoistoiminnan eli ruletti-toiminnan
haasteeksi nousi niin sanotusti lyhyellä varoitusajalla tapahtuneet pyynnöt. Lyhyen aikavälin
pyyntöihin vastaaminen osoittautui haasteellisemmaksi ja työteliäämmiksi kuin ajateltiin ilman
kunnollisia verkko- ja toiminta-alustoja. Työntekijöiden joustavuuden ansiosta hankkeen aikana
pystyttiin vastaamaan myös yksittäisiin nopeillakin varoitusajoilla tulleisiin yhteydenottopyyntöihin.
Vapaaehtoistoimijoiden määrä kasvoi hankkeelle asetettujen odotusten mukaisesti. Vuoden 2014
lopulla toiminnassa oli mukana noin 120 vapaaehtoista. Hankkeen aikana järjestettiin viisi
vapaaehtoistoiminnan kurssia sekä yksi kurssi lukiolaisille. Vapaaehtoistoiminnan tunteja tehtiin
hankkeen aikana noin 4600.
Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletin toiminnan tarkoituksena oli tarjota organisaatioihin
sitoutumatonta ja rajatonta vapaaehtoistoiminnan tarjotinmallia. Vapaaehtoistoiminnan tuntien
merkitsemisen ristiriita nousi keskusteluun Paletin johtoryhmässä.
Kenelle kuuluivat niin sanotut vapaaehtoistyön tehdyt tunnit?
Organisaatiolle, jossa toiminta suoritetaan?
Organisaatiolle, jonka vapaaehtoinen on kyseessä?
Organisaatiolle, joka mahdollistaa kohtaamisen?
Välttääkseen tuntiristiriitaa ja alueellista tuntien vääristymistä päätettiin jatkossa Paletin kirjaavan
vapaaehtoistyön tunnit vain suoraan tulevien pyyntöjen osalta. Muilta organisaatiolta tulleet
pyynnöt päätettiin kirjata ylös vain ohjattuna toimintana, ei tunteina.
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Kehittämistyön ohella hankkeen aikana vapaaehtoisille järjestettiin yhteisiä ja yksilökohtaisia
tapaamisia, työnohjausta ja virkistystoimintaa. Vapaaehtoisten tukeminen, ohjaaminen sekä
toiminnan koordinointi juurtuivat vapaaehtoistoiminnan keskuksen toiminnaksi.
Vapaaehtoisten kasvava
Uusien vapaaehtoisten
tapaamiskerta. Hankkeen
siten, että vapaaehtoiset
takaamiseksi.

määrä asetti sekä Paletin työntekijöille että työnohjaajalle
toimintaan mukaan tuleminen muutti ryhmäprosessia
loppuvaiheessa vuonna 2014 yhteisten tapaamisten muotoja
jaettiin pienempiin ryhmiin laadukkaan ja yksilöllisemmän

haasteita.
jokainen
muutettiin
toiminnan

Hankkeen kehittämistyö oli kahden aktiivisen projektityöntekijän, taustalla olevan Palveluyhdistys
Kaseva ry:n toiminnanjohtajan sekä hallituksen kehityskykyisyyden ja –halukkuuden
aikaansaannosta. Innovatiivisella työotteella hankkeen suuriin tavoitteisiin ja nopeasti muuttuviin
tarpeisiin pystyttiin vastaamaan kiitettävästi. Hanke sai painoarvoa ja kannustusta sekä muiden
toimijoiden että kaupungin työntekijöiden puolelta ja näin ollen nousi merkittäväksi toiminnaksi
koko Kaarinan alueella.
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MIHIN KOMPASTUIMME?

Meidän vai
teidän vapaaehtoiset?

Tuntikateus

Hankkeen tavoitteet
versus hankkeen
toiminta-aika

Hometta
Paletissa!

Rajalliset
tietotekniset
mahdollisuudet

Palkkatyön ja
vapaaehtoistyön
rajan vetämisen
vaikeus

Liian vähän
aikaa
vapaaehtoisille
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MIKÄ AUTTOI ONNISTUMAAN?

Kehittymiskykyisyys ja
-halukkuus

Trendikkyys

Yhteistyökykyisyys

Innovatiivisuus

Näkyvyys
Avoimuus

Spontaanisuus

Luotettavuus

Liikkuvuus

24

PALETTI

6. PALETTI TÄNÄÄN JA TULEVAISUUDESSA
Yhdistys haki Vapaaehtoistoiminnan keskus Paletin toiminnalle kohdennettua toiminta-avustusta
Raha-automaattiyhdistykseltä vuodelle 2015, mutta sai kieltävän päätöksen. Paletin toiminta
nähtiin kuitenkin niin tärkeänä, että toimintaa päätettiin jatkaa supistettuna Kaarinan kaupungin
19 600 euron toiminta-avustuksen ja yhdistyksen oman rahoituksen turvin. Vuonna 2015
keskitytään edelleen toiminnan kehittämistyöhön ja vastaamaan osa-aikaisilla resursseilla
vapaaehtoistoimijoiden jaksamisesta. Uusi esteetön toimitila mahdollistaa paremman
savutettavuuden.
Paletti on löytänyt jalansijan Kaarinassa. Palettia pidetään yleisesti ammatillisen, strukturoidun ja
laadukkaan vapaaehtoistoiminnan koordinoijana. Paletin toiminnassa näkyy ja välittyy
ajankohtaisuus, kyky ennakoida tulevia tarpeita sekä nopea valmius vastata muutostarpeisiin ja
kehittämiskohtiin. Suuri ja koko ajan kasvava vapaaehtoisten reservi kertoo siitä, miten
vapaaehtoiset arvostavat Paletin tapaa pitää huolta toimijoistaan.
Tulevaisuudessa mahdollinen Paletti tulee vielä entisestään lisäämään vapaaehtoisten kanssa
pidettäviä tapaamisia. Työnohjausryhmien kokoa tullaan pienentämään, vapaaehtoisille
järjestetään avoimet työntekijävetoiset ”iltapäiväkahvihetket” kerran viikossa ja otetaan käyttöön
”toiveiden tynnyri”, johon vapaaehtoinen voi koska vain jättää kehittämisideoita, risuja, ruusuja ja
terveisiä. Paletissa tullaan tehostamaan sähköistä viestintää, lisäämään tuettavan ja
vapaaehtoisen kohtaamista esim. facebookin ja puhelimen (aamukorvan) välityksellä, laaditaan
vapaaehtoistoiminnan
perehdytyskansio,
jossa
tulee
näkyväksi
Paletin
asema
palvelujärjestelmässä sekä selkeytetään rajaa palkkatyöntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden
tehtävien välillä. Tulevaisuudessa myös oppilaitosyhteistyötä tullaan lisäämään ja nuorten
vapaaehtoistoimintaa tullaan aktivoimaan mm. jalkautumalla oppilaitosten kurssitarjottimelle ja
”päivä vapaaehtoistoimijana”- tempauksen merkeissä.
Kaarinan kaupungissa on aloitettu laaja Askel-hanke, joka koskettaa kaupungin koko
organisaatiota ja jokaista yksikköä. Tähän muutosprosessiin on vahvasti liitetty myös
vapaaehtoistoiminta ja sen merkitys kuntalaisen hyvinvoinnissa. Siksi myös Vapaaehtoistoiminnan
keskus Paletti on osana Askel-hanketta vapaaehtoistoiminnan- ja toimijoiden äänenä.
”Maailma muuttuu – Kaarina toimii”. Asiakaslähtöiset ja luovat toimintatavat ovat tarpeen alati
kiristyvässä taloustilanteessa. Askel-hankkeessa etsitäänkin asiakaslähtöisiä tapoja tuottaa
palveluita eri asukasryhmille siten, ettei palvelujen toteuttamista määritä organisaation rajat, vaan
asiakkaiden tilanne. Korjaavien palveluiden tarve vähenee pitkällä aikavälillä, kun mahdollisiin
ongelmiin päästään puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa.
Vuosille 2016–2017 haetaan Raha-automaattiyhdistykseltä toiminta-avustuksen sijaan rahoitusta
selvitystyön tekemiseen. Tarkoituksena on yhteistyössä Kaarinan kaupungin, seurakunnan,
kolmannen sektorin, oppilaitosten, yritysten ja ennen kaikkea kansalaisten kanssa selvittää
minkälainen vapaaehtoistoiminnan malli palvelee Kaarinassa parhaiten sekä tutkia minkälainen
toimintamalli tukee parhaiten aktiivista kansalaisuutta, kuntalaisten hyvinvointia, kaupungin ja
yhdistyskentän välistä vuoropuhelua sekä vähentää syrjäytymistä, mielenterveys- ja
päihdeongelmia ja yhä lisääntyvää yksinäisyyttä.
Visio vuodelle 2018 on, että Kaarinassa on perusteellisen selvitystyön tuloksena syntynyt, laajassa
yhteistyössä rakennettu, ajankohtainen ja tarvetta vastaava vapaaehtoistoiminnan malli. Malli,
jossa on huomioitu kaikki sektorit sekä aktiiviset kuntalaiset, jotka luovat yhdessä hyvinvoivan,
terveen, liikkuvan ja aktiivisen Kaarinan.

25

PALETTI

7. YHTEENVETO
Hanke on pystynyt toimimaan ja muuttamaan toimintoja esille nousseiden tarpeiden mukaan
kolmannelle sektorille tyypillisesti eli nopeasti ja ilman hidastavaa byrokratiaa. Hankkeen
tärkeimpiä tuloksia ovat runsaan sadan vapaaehtoistoimijan reservi vuoden 2014 lopulla,
kymmenien tukea saaneiden yksityishenkilöiden joukko, monet uudet kansalaisten hyvinvointia
tukevat vertaisryhmät, kymmenet tilaisuudet ja tapahtumat, joita vapaaehtoiset ovat olleet mukana
mahdollistamassa ja toteuttamassa.
Toiminnan tärkein laadun arviointi perustuu vapaaehtoisten antamaan palautteeseen. Pitämällä
toimijat tyytyväisinä ja virkeinä sekä kouluttamalla ja tukemalla heitä jaksamaan tärkeässä
tehtävässä, saavutetaan yksi tärkeimmistä tavoitteista eli virkeät, elinvoimaiset vapaaehtoiset ja
tyytyväiset, tukea saavat yksittäiset kansalaiset ja yhteisöt.

Vapaaehtoistoiminta on antanut minulle:
hyvää mieltä, iloa, auttamisen iloa, uusia ystäviä, mielekästä
tekemistä, kokemuksia, tarpeellisuuden tunnetta, jaksamista,
uskoa itseensä, voimaantumista, hyväksymisen tunnetta,
itsensä arvostusta sekä kuulluksi ja nähdyksi tulemista.

Minua on auttanut jaksamaan olla mukana
vapaaehtoistoiminnassa:
Paletin antama tuki, toiset vapaaehtoiset, hyvät ystävät,
puhuminen, tuettavat, sosiaalinen kanssakäyminen, iloisten
ihmisten näkeminen ympärillä, tunne, että tekee hyvää,
positiivinen palaute, kun näkee että työllä on merkitystä, näkee
maailmaa, uudet ihmiset, ryhmän tuki ja mahdollisuus olla oma
itsensä. Sekä tietenkin hyvä tarjoilu ja kahvi!

Olen antanut muille:
Iloa, toivoa, kuulevat korvat, hyvää mieltä, uusia ajatuksia, naurua,
elämän iloa, aikaa, turvaa, kuntoilua, tukea arkeen, onnistumisen iloa,
iloa runoudesta, kaveruutta ja mielenvirkeyttä.
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