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Työpajojen ohjelmat ja esitysten tiivistelmät 
 

 

Tuettu vapaaehtoistoiminta 
Vetäjät: Sari Välimäki & Anne Laimio 
 
Työpajan ohjelma 
 
Lahden Diakonialaitos: Tuettu vapaaehtoistoiminta Lahdessa 

Hanna Laitinen, Humak: Nuorten vapaaehtoistoiminnan tukeminen mentoroinnin avulla. Kokemuksia 

Festaripörssistä  

Krista Rintala ja Ville Nieminen, YAD Youth Against Drugs ry: Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä 

huumetyössä 

Tuettu vapaaehtoistoiminta -kirjan julkistus. Kirjaprosessia ja julkaisua esittelevät Jyväskylän kaupungin 

vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Antti Rajala sekä suunnittelija Pinja Nieminen Kansalaisareena ry:sta. 

Tiivistelmät 

Lahden Diakonialaitos: Tuettu vapaaehtoistoiminta Lahdessa 

Lahden Diakonialaitos on kehittänyt ja mallintanut vuodesta 2009 alkaen vapaaehtois- ja 

kansalaistoiminnan mallia Lahdessa. Vapaaehtoistoimintaa koordinoitaessa on noussut esille 

vapaaehtoisena toimimisen problematiikka: kaikki eivät voi toimia vapaaehtoisena ilman tukea. Tähän 

haasteeseen DILA on tarttunut hakemalla ESR-hankerahoitusta tuetun vapaaehtoistoiminnan mallin 

kehittämiseksi Lahteen. Tavoitteena on mallintaa toiminta, jossa työelämän ulkopuolella olevalle 

mahdollistetaan tuettuna vapaaehtoisena toimiminen ja osallistujalle rakennetaan polkua kohti 

työllistymistä. Tuettuna vapaaehtoisena toimimisen tavoitteena on lisätä osallistujan työ- ja toimintakykyä 

ja tarjota räätälöityjä ratkaisuja kohti työllistymistä. 

Vapaaehtoisena/mentorina toimiminen tarjonnee osallistujalle yllättäviä vertaisuuden kokemuksia 

mentoroitavan kanssa: esim. yksinäisyyden tematiikka tai yhteinen mielenkiinto tiettyyn ammattialaan voi 

yhdistää mentoria ja mentoroitavaa. Kun vapaaehtois-/mentorointisuhteessa on myös ammatillinen tuki, 

päästään työskentelemään aidosti vapaaehtoisuuden ja ammattilaistyön yhdyspinnalla. 

 

Hanna Laitinen, Humak: Nuorten vapaaehtoistoiminnan tukeminen mentoroinnin avulla. Kokemuksia 

Festaripörssistä  

Festaripörssi on päättymässä oleva Humanistisen ammattikorkeakoulun toteuttama EU-rahoitteinen hanke 

(2015-2017), jonka tavoitteena on tarjota festareille vapaaehtoisia ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille 

heitä kiinnostavaa vapaaehtoistyötä. Suullisessa esityksessäni tarkastelen Festaripörssin nuorille 

vapaaehtoisille tarjoamaa ohjauksellista tukea, jota hankkeessa kutsuttiin mentoroinniksi. Festaripörssin 

mentoreiden tehtävänä oli rohkaista ja motivoida nuoria lähtemään vapaaehtoisiksi, organisoida 

vapaaehtoisten jakautuminen festareille, toimia välittäjinä festariorganisaation ja vapaaehtoisten välillä 

sekä olla nuorten tukena koko prosessin ajan. Mentoreiden rekrytointiperusteita, koulutusta ja 

tehtävänkuvia tarkennettiin ensimmäisen toimintavuoden väliarvioinnin perusteella.  



Esityksessäni kuvaan, miten ja millaisilla perusteilla mentorit rekrytoitiin ja miten työnkuva muuttui 1-2 

kesän aikana eli miten käsitys mentoreista, heidän tärkeimmistä tehtävistään ja osaamistarpeistaan 

muuttui projektin aikana. Lisäksi tutkin mentoreiden haastatteluja analysoiden heidän omia näkemyksiään 

siitä, mikä mentoroinnissa oli olennaista, millaista hyötyä siitä oli osallistuville nuorille sekä millaisia erilaisia 

rooleja mentorit ottivat. Lopuksi esitän johtopäätöksiä siitä, mikä mentoroinnissa oli olennaista 

Festaripörssin kannalta ja mitä sovellettavaa näistä kokemuksista voidaan löytää muihin tilanteisiin, joissa 

ohjataan nuoria vapaaehtoistoiminnan pariin.  

 

Krista Rintala ja Ville Nieminen, YAD Youth Against Drugs ry: Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä 

huumetyössä 

Kokemustiedon suosio päihdekasvatuksessa on vaihdellut kentän trendien ja käytössä olevan tietopohjan 

mukaisesti. Aiemmin kokemustiedolla tarkoitettiin lähinnä toipuneen päihteiden ongelmakäyttäjän pitämää 

omaelämänkerrallista luentoa koulun liikuntasalissa. Sittemmin kokemustietoa on hyödynnetty myös 

ehkäisevän työn suunnittelussa ja toteuttamisessa, kohderyhmien tunnistamisessa ja varhaisen 

puuttumisen interventioiden ajoittamisessa. Vuonna 2013 YAD ry aloitti Kokemusasiantuntijuus 

ehkäisevässä huumetyössä (Expa) – hankkeen, jonka tarkoituksena oli luoda malli kokemusasiantuntijoiden 

toteuttamalle päihdekasvatukselle ja samalla kokemusasiantuntijoiden tekemän vapaaehtoistyön 

ohjaamiselle.  

Nuoret aikuiset päihdetoipujat ovat vapaaehtoistyöntekijöinä erityisryhmä, joiden ohjauksessa täytyy 

huomioida osallistujien elämäntilanne, tarpeet ja päihteettömän elämän tukeminen. 

Kokemusasiantuntijuustoiminnan ohjaamiseen liittyy voimakas eettinen vastuu siitä, että toiminta ei 

hyväksikäytä vapaaehtoisia ja heidän elämäntilannettaan. Parhaimmillaan toiminta tuottaa lisäarvoa sekä 

vapaaehtoiselle kokemusasiantuntijalle itselleen, että varsinaiselle toiminnalle eli päihdekasvatukselle. 

Keskeisiä tekijöitä tämän onnistumisen kannalta ovat sekä päihdetoipujien ryhmän että päihdekasvatuksen 

kohderyhmien riittävä tuntemus ja ymmärrys sekä vapaaehtoisten koulutuksen ja ohjaamisen huolellinen 

suunnitteluja toteuttaminen. 

 

Tuettu vapaaehtoistoiminta -kirja 

Tuettu vapaaehtoistoiminta – avain osallisuuteen on ensimmäinen suomalainen opas tuetusta 

vapaaehtoistoiminnasta. Tuettu vapaaehtoistoiminta lähtee siitä käsityksestä, että vapaaehtoistoiminta 

pitäisi olla kaikkien kansalaisoikeus. Se ei kuitenkaan käytännössä toteudu, koska kaikki eivät pysty 

elämäntilanteensa, terveydentilansa tai esimerkiksi kielitaidon puutteen takia osallistumaan haluamallaan 

tavalla vapaaehtoistoimintaan. 

Julkaisun tarkoituksena on lisätä ymmärrystä vapaaehtoistoiminnan merkityksestä ja auttaa purkamaan sen 

tekemiseen liittyviä esteitä. Opas pohtii tuetun vapaaehtoistoiminnan käsitettä; mitä siihen kuuluu ja keitä 

ovat kohderyhmät. Opas toimii keskustelun avaajana sekä välineiden ja ideoiden tarjoajana.  

Julkaisun pohja luotiin vuoden 2017 Jyväskylän valikkoverkoston tuetun vapaaehtoistoiminnan 

seminaarissa. Seminaarin jälkeen artikkeleita lähtivät kirjoittamaan 18 alan parissa toimivaa henkilöä ja 

tuloksena oli 13 eri artikkelia. Artikkelit sisältävät näkökulmia sekä kokemuksia tuetusta 

vapaaehtoistoiminnasta. 

Tuetun vapaaehtoistoiminnan kehittämiselle on nyt erityinen tarve, kun yhteiskunnassa puhutaan muun 

muassa osallistumistulon kehittämisestä ja kotoutumisen edistämisestä. Tuetussa vapaaehtoistoiminnassa 

on kyse demokraattisen yhteiskunnan perusperiaatteista. 

  



Aatteet, arvot ja hyväntekeväisyys 
Vetäjät: Veli-Matti Salminen & Sanna-Mari Vierimaa  
 

Työpajan ohjelma 
 

13.00-13.30 Eero Pirttijärvi: Aatteet ja arvot – liikkeessä vai ei 

13.30-14.00 Eero Väisänen: Siskot ja Simot – vapaaehtoistoiminnan toimintamalli 

14.00-14.15 Kahvitauko 

14.15-14.45 Veli-Matti Salminen: Hyvän tekemisen arvot ja todellisuus 

14.45-15.15 Sanna-Mari Vierimaa: ’Hyvä’/’paha’ kansalaisyhteiskunta ja kansalaistoiminta 

15.15-15.45 Päätöskeskustelu 

 

Tiivistelmät 

Eero Pirttijärvi: Aatteet ja arvot – liikkeessä vai ei 

Arvot muuttuvat ja aatteiden merkitys on muuttunut. Toisia aatteita on tullut, toiset ovat menneet. Ehkä 

ne eivät ole olleet riittävän kestäviä. Aate, poliittinen ajatusrakennelma on vahva, jos se pystyy 

muuttumaan ja mukautumaan maailman muutokseen säilyttäen kuitenkin keskeisiä palasia alkuperäisestä 

sanomastaan, perustastaan ja arvoistaan. Tuollaisia pohjapalasia ovat toisen ihmisen kunnioittaminen ja 

toisista välittäminen. 

Mietin muutoksia omalta kohdaltani. Politiikka on kulkenut elämässäni monella tavalla ja olen säilyttänyt 

vanhalla jaolla vasemmistolaisen ajattelumaailmani. Ei se häviä, mutta muutaman pohdinnan ja esimerkin 

kautta tuon esille muutoksia, niin hyviä kuin niitä jotka minua huolettavat. 

Lapsuudessani ideologiset kahtiajaot olivat vielä vahvoja, vaikka lapsuuteni sijoittui pääasiassa 1960- 

luvulle.  Puhun myös urheilun kautta. ”Oma jalkapalloseura” oli kaupungin toisella laidalla, matkaa oli 

muutama kilometri. ”Porvariseura” pelasi puolen kilometrin päässä, sinne sain mennä eli ideologia ei 

estänyt urheiluharrastustani. Tuollaiset jaottelut ovat kohtuullisen paljon hävinneet, urheilu on 

harrastajatasolla urheilua ja liikuntaa, seuran järjestötaustalla ei vastaavalla tavalla ole merkitystä kuin 

joskus ennen. 

Politiikka ja siihen liittyvät jaottelut ovat kulkeneet pohdinnassani mukana. Asia jota olen miettinyt, on 

demokratian muuttuminen. Vai onko se muuttunut? Mitkä asiat nykyisin politiikan teossa vaikuttavat? 

Ovatko ne suuremman linjat, aatteet ja pohdinnat mikä vaikutus erilaisilla ratkaisuilla on yhteiskunnalliseen 

kokonaisuuteen? Vai ovatko ne tässä ja nyt mielikuvat, miten joku asia vaikuttaa todennäköisesti 

äänestävien henkilökohtaiseen elämään. 

Pohdin, kuinka paljon on muuttunut vai onko mikään muuttunut. Ajatukset ja arvot, ideologiat näyttävät 

kiertävän samaa rataa. Tietyt asiat unohdetaan, mutta ne palavat kärjistyneenä tai ainakin muotoaan 

muuttaneina, uskoo niin tai ei. 

Miten menisin tästä aiheesta ja pohdinnasta eteenpäin? Ajattelen, että näistä ajatusten ja arvojen 

muutoksista voisi tehdä lisää tutkimusta, vaikka sitä jo onkin. Onko joku kerännyt tarinoita kaltaisteni 

mietteistä vuosikymmenien varrelta ja jos ei, olisiko se huono idea? 



Otsikkoon lopuksi palatakseni, ovat ne liikkeessä, pakko niiden on olla. Aina sitä ei vain ymmärrä, sitä 

jämähtää ympäröivään maailman kuten minä tein. Ja vaikka palataan entiseen, sekin tapahtuu muutoksen 

kautta. 

 

Eero Väisänen: Siskot ja Simot – vapaaehtoistoiminnan toimintamalli 

Voisiko Suomi olla välittämisen ja yhteisvastuun yhteiskunta, jossa kansalaiset ottavat henkilökohtaista 

vastuuta omasta, lähimmäisten ja elinympäristön hyvinvoinnista? Tämä visio oli taustalla, kun ideoin uutta 

tapaa osallistua vapaaehtoistoimintaan. Esittelen työpajassa Siskot ja Simot -yhteisön 

vapaaehtoistoimintamallin ja kerron myös, miten yhteisö oli vastaus kansalaisosallistumisen tapojen 

muutokseen.  Uuden yhteisön luomisen taustalla oli allekirjoittaneen MBA-opintojen lopputyö, jonka 

teemana oli ’Sosiaalisen hyvinvoinnin kehittäminen paikallisyhteisössä – vapaaehtoisista kansanliike 

hyvinvoinnin muutostarinaan’. 

 

Lopputyössäni hain myös vastausta Demoksen tutkijoiden, Aleksi Niemisen ja Roope Mokan (2007) 

johtopäätökseen: ”Suurin haaste on luoda yhteiskuntaan oikeanlainen henki ja eetos, joka kannustaa 

ihmisiä hyödyntämään omia voimavaroja yhteiseksi hyväksi.” Tämän eetoksen luomisen avulla olisi 

perushypoteesini mukaan mahdollista saada aikaan hyvinvointitalkoot, joissa ihmiset ottavat vastuuta 

omasta ja lähimmäisten hyvinvoinnista, ts. tekevät hyvää muille.  Samalla on mahdollisuus elvyttää 

keskinäistä välittämisen aatetta, joka nousee suomalaisesta kulttuuriperimästä. Vapaaehtoistoiminta on 

aktiivisen kansalaisuuden konkreettinen ilmentymä, ja yhdessä toimiminen toisten hyväksi on välittämisen 

eetoksen ydintä. 

 

Ihmisten saaminen mukaan vapaaehtoisiksi toimimaan välittämisen kansanliikkeessä edellyttää toiminnan 

muotoilua vastaamaan potentiaalisten vapaaehtoisten odotuksia. Ajatus uudesta pop up -tyyppisestä 

vapaaehtoisyhteisöstä syntyi lähdekirjallisuuteen ja arjen todellisuuteen perehtymällä. Siskot ja Simot -

yhteisö syntyi rakenteeksi pitämään yllä pop up-tyyppistä vapaaehtoistoimintaa, joka helposti syttyy ja 

sammuu. Yhteisön tehtävänä oli myös olla yhteistyöalustana lähimmäisten, etenkin ikäihmisten helppoon 

kohtaamiseen ja auttamiseen, ja siten täydentää muuta paikallista vapaaehtoistoimintaa. 

 

Yhteisön arvolupaus sidosryhmilleen on, että toiminta on vastuullista, yhteisöllistä, rohkeaa ja tuottaa iloa 

ja hyvää mieltä kaikille osapuolille, niin kohdattaville kuin vapaaehtoisille.  Arvolupauksen viestintä on 

nykyajan huomiotaloudessa vaativa tehtävä. Välittämisen eetosta luova kansanliike vaatii nykyaikaista 

monikanavaista luovaa kohderyhmälähtöistä viestintää. 

 

Kansalaisyhteiskunta muuttaa muotoaan, hierarkkiset järjestöt eivät ole tulevaisuuden kanava aktivoida 

ihmisiä hyväntekeväisyyteen ja vapaaehtoistoimintaan, vaan tarvitaan pop up -tyyppistä 

vapaaehtoistoimintaa luomaan välittämisen eetosta. Siskot ja Simot -yhteisö vastaa tähän tarpeeseen 

järjestämällä yhteistapahtumia, Välittämisen keikkoja, joille osallistumisen kynnys on matala. Pop up -

yhteisön luominen ja ylläpitäminen edellyttää myös generatiivista johtajuutta, yhteistyöverkostojen ja 

kumppaneiden aktivointia ja innostamista. 

 

Veli-Matti Salminen: Hyvän tekemisen arvot ja todellisuus 

Käsittelen esityksessäni suomalaisten osallistumista hyväntekeväisyyteen ja vapaaehtoistyöhön sekä siihen 

liittyviä arvoja ja asenteita. Suomalaisten vapaaehtoisosallistuminen rajoittuu useimmiten rahan tai 

materiaalien lahjoittamiseen, jota oli esimerkiksi vuonna 2015 tehdyn kyselyn mukaan tehnyt noin puolet 

kansalaisista. Vetoomuksen tai adressin allekirjoittaminen on lähes yhtä yleistä kuin keräyksiin 

lahjoittaminen, kun taas hyväntekeväisyyttä tukee säännöllisesti neljännes vastaajista. Aktiivinen tiedon 



jakaminen avustustoiminnasta tai -kampanjasta sekä mielenilmaukseen osallistuminen rajautuvat jo 

huomattavasti harvemman suomalaisen kansalaistoiminnan repertuaariin. 

Mikä on hyväntekeväisyyden ja auttamistoiminnan motivaatio? Solidaarisuuden, altruismin tai 

yhteisvastuullisuuden kaltaisten yksilötason asennekokonaisuuksien kirjo liittyy läheisesti kaikkeen 

hyväntekeväisyystoimintaan. Eurooppalaisessa arvotutkimuksessa on havaittu selkeä yhteys 

auttamishalukkuuden ja uskonnollisuuden välillä. Kuitenkaan yhteys ei ollut yhtä mutkaton, kun tutkittiin 

muiden kuin lähipiiriin kuuluvien henkilöiden auttamista. Kaiken kaikkiaan auttamisvalmius arvona 

vaikuttaa olevan laajalti hyväksyttyä, mutta aktuaalinen auttaminen, varsinkin jos se kohdistuu omaa 

lähipiiriä laajemmalle, on selvästi harvinaisempaa. 

Tekemäni tutkimuksen mukaan avustustyöhön osallistumisen kannalta tärkeimpänä suomalaiset pitävät 

koettua myötätuntoa apua tarvitsevia kohtaan. Lähes yhtä paljon auttamista motivoi myös 

oikeudenmukaisuuden edistäminen yhteiskunnassa sekä se, että haluaa omilla teoillaan olevan merkitystä. 

Halu käyttää rahaa johonkin hyödylliseen sekä auttamisen kokeminen kansalaisvelvollisuudeksi edustavat 

normien noudattamiseen perustuvia motivaatiotekijöitä. Myös auttamisen kokeminen 

kansalaisvelvollisuudeksi on valtaosalle tärkeä motivaattori. Käyn esityksessäni läpi selittäviä tekijöitä näille 

havainnoille. 

 

Sanna-Mari Vierimaa: ’Hyvä’/’paha’ kansalaisyhteiskunta ja kansalaistoiminta 

Käsittelen esitelmässäni ’hyvän’ ja ’pahan’ kansalaisyhteiskunnan/aktivismin rajaa kahdella erilaisella 

esimerkillä. Kurdinaisten sotilasyksikkö YPJ on saanut paljon mediahuomiota, sillä se haastaa 

stereotyyppisen näkemyksen Lähi-idän naisista. Kurdinaistaistelijat kamppailevat hallituksen sortoa ja ISISin 

terroria vastaan Pohjois-Syyrian kurdialueilla eli Rojavassa. Mutta edustaako YPJ yleisesti hyväksyttyä 

kansalaisaktivismia? Yhdistyskentän esimerkin nostan Torontosta, missä Kanadan Suomalainen Järjestö on 

kahteen otteeseen kielletty laittomana organisaationa. Järjestö on kuitenkin yhä olemassa ja sillä on oma 

paikkansa ulkosuomalaisten yhdistyskentällä vielä tänä päivänäkin. Näiden esimerkkien kautta pohdin 

kansalaistoiminnan eri puolia eri toimijoiden määritteleminä.  

 

  



Muutos ja liike  

Vetäjät: Hannu Itkonen & Mikko Simula 

 

Työpajan ohjelma 
 

13.00 Torsti Hyyryläinen & Saana Santalahti (Helsingin yliopisto): Kansalaiset osallisiksi 

kotiseutunsa kehittämiseen – esimerkkinä Japanin kotiseutuvero 

13.30 Vesa Salmi (SOSTE ry): Kansalaistoiminta ja työn murros 

14.00 Mikko Mäkinen (Jyväskylän yliopisto): Työväen Urheiluliiton Suur-Helsingin piiri: historia ja 

kansalaistoiminnan muutos 

14.30 TAUKO 

14.45 Kerkko Huhtanen (Jyväskylän yliopisto): Suomalaisen sosiaalipolitiikan murrosten 

kiinnityspinnat kansalliseen liikuntapolitiikkaan ja liikunnan kansalaistoimintaan 

15.15 Kaapo Savinainen: Kehysanalyysi salibandyseura Happeen muutoksesta 

15.45 TYÖRYHMÄN PÄÄTÖS 

 

Tiivistelmät 

Kansalaiset osallisiksi kotiseutunsa kehittämiseen – esimerkkinä Japanin kotiseutuvero  

Torsti Hyyryläinen & Saana Santalahti, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti 

Kansalaisuus ja kuntalaisuus ovat hallinnollisesti ja oikeudellisesti tarkastellen paikkaperustaisia termejä, 

joilla on hyvin pitkä historia osana kansallisvaltioiden muutosta. Paikkaperustaisuus on keskeinen ihmisiin 

kohdistuvia hallinnollisia toimia ja heille yhteiskunnassa annettuja oikeuksia määrittävä tekijä. Yhteiskunta 

on lähtenyt mobiiliin liikkeeseen ja paikkaperustainen hallinta on tullut haastetuksi. On perusteltua 

kiinnittää huomiota siihen, miten internetin ja digitalisten medioiden kautta realisoituvat käytänteet 

haastavat paikkaperustaisen hallinnan. Uudet osallisuuden areenat muuttavat kansalaisten tapoja vaikuttaa 

yhteiskunnallisesti. Tämä on tärkeä näkökulma muutokseen, jossa kuntien rooli muotoutuu uudelleen 

osana hallinnon käynnissä olevaa reformia. 

Käsittelemme esityksessä vuodesta 2008 käytössä ollutta Furusato noozei (kotiseutuvero) järjestelmää 

uudenlaisena kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen käytäntönä sekä pohdimme mallin soveltuvuutta 

Suomeen. Erityisenä näkökulmana on monipaikkainen kuntalaisuus. Japanin esimerkki tuo esiin miten 

monimutkaisia valtio–kunta–kuntalainen-suhteita voi säännellä verojärjestelmän kautta. Japanin 

verokokeilussa on kiinnostavasti oraalla ajatus monipaikkaisesta kansalaisuudesta ja monikuntalaisuudesta. 

 

Kansalaistoiminta ja työn murros 

Vesa Salmi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 

Esityksessä tarkastellaan vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan suhdetta työn murrokseen sekä 

kolmannen sektorin roolia ja mahdollisuuksia meneillään olevassa muutoksessa. Yksittäisten ihmisten 

palkkatyö ja vapaa-aika sekoittuvat toisiinsa digitalisaatiokehityksen myötä. Alustatalous luo 

ansionhankkimisväylän ilman kytköstä nykynormiston mukaiseen yritystoimintaan tai palkkatyöhön. 



Kansalais- tai yhdistystoiminnan aktiviteetit voivat kokonaan, osaksi tai ajoittain muuttua tulonhankinnaksi. 

Tiukka kahtiajako palkkatyöhön ja yrittäjyyteen ei riitä kuvaamaan näin muodostuvaa työelämän 

todellisuutta. 

Etujen ajaminen perustuu suurten yhteiskunnallisten liikkeiden asemoitumiseen teollistumisen alussa ja 

aikana. Edunvalvonnan rakenteiden muodostumisen aikajaksoksi voi valita vaikka ajan 1800-luvun 

jälkipuoliskosta talvisotaan. Esityksessä tarkastellaan kansalaistoimintaa ja työnmurrosta seuraavien 

kysymysten valossa: 1) Mikä on liikkeen määritelmä tai mahdollisuus suhteessa edunvalvontaan tilanteessa, 

jossa yksilö on jonkinlainen tulonsa hajautetusti hankkiva, atomistinen yhden henkilön konserni? 2) Miten 

kansalaistoiminnan ja kansalaisyhteiskunnan suhde yksilöön? Mikä on järjestöjen merkitys yksilön elämän 

kokonaisuudessa - erityisesti suhteessa työhön / vapaa-aikaan? 3) Kuinka järjestöjen tulisi suhtautua työn 

murrokseen, kun yksityisen ja kolmannen sektorin väliset rajat ovat muutoksessa? 

 

Työväen Urheiluliiton Suur-Helsingin piiri: historia ja kansalaistoiminnan muutos  

Mikko Mäkinen, Jyväskylän yliopisto 

Työväen Urheiluliitolla (TUL) on ollut piiritoimintaa pääkaupunkiseudulla vuodesta 1919 lähtien. Liitossa 

käydyn valtakamppailun ja järjestöllisen hajaannuksen johdosta alueelle perustettiin ke-vättalvella 1958 

uusi Suur-Helsingin piirijärjestö, joka oli maantieteellisesti edeltäjäänsä laajempi. 

Helsingin kantakaupunki ja Kallio muodostivat piirin alkuperäisen ydinalueen, ja Helsingin liitosalueiden 

seurat edustivat tässä mielessä ”maaseutu-urheilua”. 1960-luvulla alkaneen muuttoliikkeen seurauksena 

seuratyön painopiste siirtyi selkeästi Helsingin, Vantaan ja Espoon kasvaviin lähiöihin ja taajamiin. TUL:n 

urheilutoiminnalla on perinteisesti ollut tiivis yhteys muihin työväenjärjestöihin, puolueisiin ja ay-

liikkeeseen, mutta vanhat aatteelliset sidokset ovat 1980-luvun jälkeen asteittain purkautuneet ja TUL on 

järjestönä menettänyt merkitystään. Piirin seuroilla on ollut ja on edelleenkin merkittävä rooli sekä 

kansalaisten paikallisina liikuttajina että menestyvien kilpaurheilijoiden kasvattajina. 

Pääkaupunkiseudulla on keskeinen asema suomalaisessa liikuntapolitiikassa. TUL:n Suur-Helsingin piirin 

historialliset vaiheet muodostavat kehyksen, jonka kautta tarkastelen laajemmin liikunnan ja urheilun 

kansalaistoiminnan edellytyksiä, muutoksia ja merkitystä. 

 

 

Suomalaisen sosiaalipolitiikan murrosten kiinnityspinnat kansalliseen liikuntapolitiikkaan ja liikunnan 

kansalaistoimintaan 

Kerkko Huhtanen, Jyväskylän yliopisto 

 

Suomalaisen liikuntakulttuurin historiaa ja keskeisiä muutosvaiheita on tarkasteltu useissa 1990-luvun alun 

jälkeen julkaistuissa tutkimuksissa, opinnäytetöissä ja oppikirjoissa. Tarkastelun lähtökohtana on 

tyypillisesti toiminut suomalaisen liikunnan työnjako julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden 

kesken, mitä linjattiin lainsäädännöllisesti ensimmäisen kerran vuoden 1980 liikuntalaissa. Kolmannen 

sektorin toimijat eli kansalaisjärjestöt on vuosikymmenten ajan ymmärretty suomalaisen liikuntakentän 

päätoimijoiksi, kun taas julkisen ja yksityisen sektorin asemissa liikuntapalvelutuotannossa on ilmennyt 

aikakausittaista ja paikallista vaihtelua. Toisaalta, 1990-luvulta lähtien sektorien väliset rajat ovat 

sumentuneet ja työnjaon muodot moninaistuneet taloustaantuman sekä maahan jalkautuneiden uuden 

julkisjohtamisen oppien myötä. 



Esittelen Muutos ja liike -työpajan alustuksessani paikallisen liikuntatoiminnan toimijakenttää ja 

toimijasuhteiden muutosta tarkastelevan väitöskirjatutkimukseni ensimmäisten osajulkaisuiden 

lähtöasetelmaa, tutkimusongelmia ja alustavia havaintoja. Lähestyn tutkimusaihettani historiallis-

sosiologisesti, suomalaisen sosiaalipolitiikan ja liikuntapolitiikan muutosvaiheiden periodisointeihin 

tukeutuen. Liikunnan kansalaistoiminnan nykyolemuksen näkökulmasta keskeinen tutkimuskysymykseni 

kuuluu, miten kuntien hallinto- ja palvelurakenteissa ilmenneet muutokset ovat vaikuttaneet paikallisten 

liikuntapalvelujen organisointiin sekä liikuntaa organisoivien kansalaistoimijoiden asemaan paikallisella 

liikuntakentällä, erityisesti 1990-luvun murrosvaiheiden jälkeen.  

 

 

Kehysanalyysi Jyväskyläläisen salibandyseura Happeen toimijakentän muutoksesta 

Kaapo Savinainen, Jyväskylän yliopisto 

 

Pro Gradu –tutkielmani keskittyy jyväskyläläisen salibandyseura Happeen toimijakentän muutoksen 

tarkasteluun. Vuonna 1989 perustettu Happee on vajaan 30-vuotisen historiansa saatossa kehittynyt 

kaveriporukan sählyharrastuksesta kilpailullis-kasvatukselliseksi seuraksi, jonka toiminnasta löytyy myös 

julkisuus-markkinallisia piirteitä. Millaiset lainalaisuudet ja vaihtuvat yhteiskunnalliset tilanteet ovat 

vaikuttaneet Happeen toiminnan takana? Keväällä 2018 valmistuvan tutkielman tarkoituksena on selvittää 

Happeen seuratoiminnan, seuraorganisaation ja toimijakentän muutosta seuran historian saatossa. 

Tutkimuksessa tarkastellaan Happeessa harjoitetun liikunnan kansalaistoiminnan eri vaiheita ja seuran 

asemoitumista paikallisten liikuntajärjestöjen välisessä kilpailussa.  

Salibandya on tutkittu liikuntasosiologisesta näkökulmasta erittäin vähän. Tämän tutkimuksen pohjana 

toimii aiemmin laatimani aihetta taustoittava kandidaatintutkielma, jossa olen syventynyt siihen, miten 

suomalainen salibandy on 1970-luvulta alkaen kehittynyt ja saavuttanut nykyiset mittasuhteensa sekä 

miten lajin kehityskulku peilautuu liikuntakulttuurin yleiseen muutokseen. Aikoinaan vallitsevalle 

liikuntakulttuurille vastakulttuuriksi muodostunut vapaamuotoinen sähly on vuosien varrella muuttunut 

salibandyksi ja laji on kilpailullistunut.  

Tutkimukseni teoreettinen ja metodologinen viitekehys rakentuu kehysanalyyttisen näkökulman pohjalle, 

mikä tarjoaa tutkimukselle käsitteelliset välineet Happeen seuratoiminnan järjestyneisyyden sekä sen 

muutoksen tarkasteluun. Tutkimusaineistona tulevat toimimaan ensisijaisesti Happeen arkistoidut 

materiaalit sekä seura-aktiivien haastattelut. Lisäksi tutkimukselle pohjaa luovat suomalaisen liikunnan 

kansalaistoiminnan sekä liikuntahallinnon historia, ja etenkin Jyväskylän liikuntahallinnon kehitys Happeen 

historian ajanjaksolla.   

Presentaatiossani esittelen tutkimuksen taustaa, teoreettista viitekehystä, keskeisiä käsitteitä, 

tutkimuskysymyksiä sekä tutkimusaineistoa. Käsittelen myös tutkimuksen tekemiseen liittyviä haasteita 

sekä urheiluseuratoiminnan tutkimiseen kytkeytyviä kysymyksiä. 

 

 

  



Yhteenkuuluvuus / Social cohesion 

Vetäjät: Miikka Pyykkönen & Sonya Sahradyan  

Työpajan kielet ovat suomi ja englanti. 

 
Työpajan ohjelma 
 

13.00–13.25 Miikka Pyykkönen: Yhteenkuuluvuus ja ‘toinen’ 

13.25–13.50 Anu Juurakko ja Maija Kalin: Suomea ja suomalaisuutta oppimassa Gloriassa 

13.50–14.15 Laura Rautiainen ja Anu Jansson: Ystäväpiiri-toiminta: koetusta yksinäisyydestä kohti 

yhteenkuuluvuutta 

14.15–14.35 Kahvitauko 

14.35–15.00 Petri Paju: Järjestöjen elämää ja elämää järjestöissä 

15.00–15.25  Marianne Nylund ja Aija Kettunen: Vapaaehtois- ja kansalaistoiminta yhteenkuuluvuuden 

rakentajana 

15.25–15.50 Sonya Sahradyan ja Gloria Lapitan: Migrant NGO practitioners in Finland: Experiences of 

belonging through voluntary work 

 

Tiivistelmät 

Miikka Pyykkönen: Yhteenkuuluvuus ja ‘toinen’ 

Kansallisen ja kulttuurisen identiteetin kehyksessä yhteenkuuluvuutta on tuotettu eri aikoina eri tavoin. 

Yhteistä sen ilmaisuille ovat kuitenkin olleet eronteot ja vertailut ‘toisiin’. Näitä toisia ovat olleet niin 

kansakuntien omat vähemmistöt kuin ulkomaiset valtiot ja kulttuurit. Yhä globalisaation aikanakin 

kansallisvaltiot mielletään yksikulttuurisuuden lähtökohdista ja kansalliskulttuurista identiteettiä 

rakennetaan suhteessa toisiin. Tässä esitelmässä luon historiallisen katsauksen siihen, miten suomalaista 

identiteettiä on 1800- ja 1900-luvuilla tuotettu suhteessa romaneihin, saamelaisiin ja maahanmuuttajiin. 

Esitelmän lopuksi pohdin kosmopoliittisuuden teorian valossa sitä, olisiko poliittisesti ja kulttuurisesti 

mielekkäämpää pyrkiä nykyään löytämään muita kollektiivisten identiteettien peruspilareita kuin etnisyys ja 

kulttuuri. Keskustelen myös siitä, mikä rooli kansalaistoiminnalla voidaan tässä ”uudistamistyössä” nähdä 

olevan. 

 

Anu Juurakko ja Maija Kalin: Suomea ja suomalaisuutta oppimassa Gloriassa 

Suomen kansan identiteettiä voimakkaasti rakentanut Zacharias Topelius kirjoitti vuonna 1876 suomeksi 

käännetyssä Maamme kirjassa: ” Tässä maassa asuu siis erisukuista ja erikielistä kansaa --- Harvat ovat niin 

sekoittumatonta sukuperää, ettei heidän suvustaan jonkun suonissa ole virrannut eri kansakuntain verta. 

Mutta se on sanottu, että kaikki, jotka tunnustavat tämän maan isänmaakseen ja rakastavat tätä sellaisena, 

- kaikki, jotka tottelevat tämän maan lakia ja tekevät työtä tämän hyväksi, - ovat yksi kansa. 

Monikulttuurikeskus Glorian kieli- ja harrastusryhmissä ja vuodenkierron juhlissa opitaan jatkuvasti uutta 

juuri tästä yhdestä kansasta.  Oppijan ja opettajan roolit vaihtuvat tiuhaan, milloin itäsuomalainen opettaa 

länsisuomalaista, milloin Lähi-Idästä tullut kysymyksillään ja taidoillaan suomalaista ja päinvastoin. 

Kieliryhmissä voi olla osallistujia luku- ja kirjoitustaidottomista tohtoreihin ja kielioppaina toimivat sekä 



suomen että muiden kielten puhujat. Kaikkiin ryhmiin osallistumisen kynnystä on pidetty mahdollisimman 

matalana ja kaikkien kukkien kukkimista arvokkaana, juuri tuossa topeliaanisessa hengessä.  

Termi kantasuomalainen tuntuisi ehkä Topeliuksesta tai ahkerasta Glorian-kävijästä oudolta, mutta 1900-

luvun pitkän sulkeutuneisuuden ajan jälkeen on hyvä muistaa, että kotoutuminen ei toimi vain 

yksisuuntaisena, vaan tarvitsemme monia mahdollisuuksia kaksisuuntaiseen kotoutumiseen. 

 

Laura Rautiainen ja Anu Jansson: Ystäväpiiri-toiminta: koetusta yksinäisyydestä kohti yhteenkuuluvuutta 

Yksinäisyys koskettaa kaikkia ikäryhmiä. Kohderyhmäämme, iäkkäitä ihmisiä, yksinäisyys koskettaa 

erityisesti. Heistä noin kolmannes kärsii yksinäisyydestä, joka voi korostua esimerkiksi sosiaalisen verkoston 

kaventumisen tai terveydentilan heikentymisen myötä. Yksinäisyyttä kokevat iäkkäät ihmiset kuvailevat 

usein jäävänsä yhteisössä sivustakatsojan rooliin.  

Muutosta koetusta yksinäisyyden tunteesta kohti yksilön toivomaa osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta ei ole 

helppoa saavuttaa yksin. Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri-ryhmä kokoaa yksinäisyyttä kokevat iäkkäät 

ihmiset yhteen. Turvallisessa Ystäväpiiri-ryhmässä muodostuu uusia merkityksellisiä ihmissuhteita. Yhdessä 

tekemisen ja yhteisten kokemusten kautta rakennetaan siltaa sivustakatsojan roolista kohti yhteisön 

jäsentä ja yhteenkuuluvuutta.  

Ystäväpiiri-ryhmässä syntyvä yhteenkuuluvuuden tunne näyttää olevan pitkäkestoista. Ystäväpiiri-

toimintaan osallistuvista kuusi kymmenestä jatkaa tapaamisia itsenäisesti ohjatun ryhmän jälkeen. 

Parhaimmillaan ryhmät ovat jatkaneet itsenäisesti kokoontumisiaan jopa kahdeksan vuotta. 

Satunnaistetun, kontrolloidun interventiotutkimuksen mukaan Ystäväpiiri-malli parantaa yksinäisyyttä 

kokevien iäkkäiden ihmisten psyykkistä hyvinvointia, muistitoimintoja ja terveyttä, aktivoi sosiaalisesti ja 

vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. Ystäväpiiri-ryhmätoimintaa on toteutettu vuodesta 2006 ja 

siihen on osallistunut yli 8000 iäkästä ihmisistä yli 80 paikkakunnalla. 

 

Petri Paju: Järjestöjen elämää ja elämää järjestöissä 

Järjestöjen tutkimus tarjoaa pitkän listan O-päätteisiä lyhenteitä (NPO, NGO, VO, SMO jne.), joissa kaikissa 

O viittaa organisaatioon. Yllättävän vähän on kiinnostuttu siitä, miten yksittäiset kansalaiset kokevat 

toiminnan yhdistyksissä. Kerron puheenvuorossani pian julkaistavasta kirjastani, Syliä Tähteeksi, joka 

perustuu 44 henkilön elämäkerrallisiin haastatteluihin. Haastattelut on tehty käyttäen yhtä kysymystä: 

kerro järjestöelämäkertasi. Haastatteluja on tehty eri puolilla Suomea, haastateltujen iät vaihtelevat 15:sta 

yli 70: een.  

Tarkastelen sitä, millaisten vaiheiden jälkeen ihmiset kertovat päätyneensä mukaan yhdistysten toimintaan, 

ja mikä heitä on pitänyt sieltä erossa. Miten erilaiset kuulumisen muodot; jäsenyys, vapaaehtoisuus, 

luottamustoimet, lahjoittaminen ja toiminta ovat löytäneet paikkansa heidän elämän varrella. Pohdin 

järjestöjen asemaa yhteiskunnan kittinä ja koossa pitävänä voimana ajassa, jolloin järjestöille massojen 

tukea olennaisempaa on usein tukien massa. Pop-up toiminta ja määräaikaiset projektit ovat saaneet alan 

keskustelussa paljon huomiota. Pohdin myös sitä, mitä kuuluu järjestötoiminnan pitkäkestoisille 

pohjavirroille ja perinteisemmälle järjestötoiminnalle. Painotan erityisesti lapsiin ja perheisiin liittyviä 

teemoja. 

 

  



Marianne Nylund ja Aija Kettunen: Vapaaehtois- ja kansalaistoiminta yhteenkuuluvuuden rakentajana 

Tutkimusten mukaan vapaaehtois- ja kansalaistoiminta lisää ihmisten sosiaalista pääomaa, 

yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja osallistumisen kokemuksia. Kuinka maahanmuuttajat pääsevät mukaan 

muihin kuin maahanmuuttajien omiin järjestöihin ja toimintoihin? Voiko ”perinteisessä” 

vapaaehtoistoiminnassa olla mukana, vaikka ei osaisi tarpeeksi suomea? Vapaaehtoistoiminta edesauttaa 

suomalaiseen arkeen tutustumista, mutta se voi olla myös väylä palkkatyöhön ja verkostoitumiseen. Eri 

tutkimuksissa vapaaehtoistoiminnalla ja maahanmuuttajilla (immigrants) ei aina ole yhtymäkohtia, mutta 

asiaa pidetään tärkeänä yhteenkuuluvaisuuden ja kansalaisosallistumisen näkökulmista (Chareka, Nyemah, 

Manguvo 2010; Mantovan 2013; Neymotin 2014) . Vapaaehtois- ja kansalaistoiminta voi olla myös uutta tai 

kiellettyä toimintaa maahanmuuttajien lähtömaissa.  

Esityksemme liittyy tutkimus- ja kehittämishankkeeseen Kaupunkisosiaalityöllä kohti vaikuttavaa 

kotoutumista pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa (2017–2018). Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää 

kaupunkisosiaalityön menetelmiä maahanmuuttajataustaisen väestön osallisuuden ja kotoutumisen 

tukemiseksi (http://www.helsinki.fi/kaupunkitutkimus/). Yhtenä teemana ovat maahanmuuttajien 

sosiaaliset verkostot ja osallisuuden kokemukset. 

 

Sonya Sahradyan ja Gloria Lapitan: Migrant NGO practitioners in Finland: Experiences of multidimensional 

belonging through voluntary work 

The notion of belonging has lately become an essential element in academic discourses within the Finnish 

context. More recent research has frequently explored a sense of belonging concerning migrants and 

migration. So far, however, little attention has been paid to migrants volunteering in non-governmental 

organisations (NGOs), or to their experiences of belonging through voluntary work. Drawing on the 

ethnographic study conducted at the local NGO based in Jyväskylä, we address the following questions: 1) 

How have migrant NGO practitioners been involved in voluntary work? and 2) How have migrant NGO 

practitioners experienced belonging through voluntary work? Here the focus is on a sense of belonging to 

multiple categories, for example, language, culture and religion. The preliminary findings illustrate that 

voluntary work plays a central role in performing and negotiating migrant NGO practitioners’ 

multidimensional belonging, which facilitates their integration into the receiving country. 

 


