
VAHVUUDET 

- Organisoinnissa inspiroiva & kiitollinen kehityskohde 

- Merkityksellisyyden kokemukset 

- Vertaisten tuki 

- Osallisuus omassa elämässä lähiyhteisössä, yhteiskunnassa 

- Stigman poistaminen 

- Merkityksellisyyden ja vaikuttamismahdollisuuksien myötä lisääntyvä itsetunto ja hyvinvointi! 

- Historia & laajat verkostot -> kasvualusta valmiina 

- Kaikkien voimavarat käyttöön 

- Osallisuus mahdollistuu 

- Mahdollista kaikille; väylä oikeaan osallisuuteen! EHKÄ ”VÄLINE” SOS.TYÖLLE? 

- Demokratia innovaatio 

- Oman osaamisen kehittäminen ja osaamisen esille tuominen 

- Kaikkien ääni kuuluviin  

- Kansalaistoiminta => kaikille sama mahdollisuus  

- Kaikki pääsevät osallistumaan -> kuuluvuuden tunne 

  



HEIKKOUDET 

- Tuettua vapaaehtoistoimintaa ei tunneta 

- Toiminnan tunnettavaksi ja houkuttelevaksi tekeminen 

- Käsitteistö / terminologia vielä määrittelemätön 

- Leimautuminen? 

- Organisointi vaatii aikaa 

- Mistä löytyy tukijat (vap.eht.) 

- Systeemi rakennettu monin tavoin esteelliseksi -> Mikä sopisi kaikille? 

- Edellyttää kansainvälisessä toiminnassa tuplaresurssin  

- Työntekijän pitää tietää eri kohderyhmien mahd. tuen tarpeen 

- Ei johtamisosaamista 

- Heikot rakenteet 

- Annetaanko tuetulle vapaaehtoistoiminnalle tarvittava tila ja aika? 

- Vaatii työntekijäresursseja! 

- Risti, että tuetut vapaaehtoiset ”lokeroidaan” ja eriytetään entisestään… 

- Palvelun suunnittelussa eriytetään osallistujaryhmiä ”me hengessä”, jolloin etäisyys kasvaa 

  



MAHDOLLISUUDET 

- Minäpystyvyys, vahvistuminen 

- Yhteiskuntarauha 

- Polarisaation vähentäminen 

- Väylä nuorelle -> luo tulevaisuuden toivoa! 

- Ennakkoluulojen hälventyminen 

- Elämänlaadun parantuminen 

- Jokaiselle mielekästä tekemistä 

- Ennakkoluulojen rikkominen ”minä pystyn, minä voin” 

- Hyödyntää / antaa kaikille mahdollisuus toteuttaa itseään - itselleen sopivaksi katsomallaan tavalla 

- Itsenäisyyden ja oman elämänhallinnan vahvistuminen 

- Toimintamallien jakaminen 

- Yleisen ajatusmallin ravistelua siitä kuka on ”kohde” 

- Inkluusion toteutuminen 

- Väylä osallisuuden kokemukseen 

- Syrjäytymisen ehkäisy 

- Mahd. uusi väylä ohjata sosiaalityön asiakkaita  

- Toimia ponnahduslautana kansalaisuuden toteuttamiseen ja itsenäiseen toimintaan ☺ 

- Hyöty 

  



UHAT 

- Oman osallisuuden kaventuminen 

- Ennakkoluulot & eriytyminen 

- Nimi leimaa osallistujia  

- Riittääkö sopivia vapaaehtoisia tukijoiksi? 

- Naapuristo 

- Ennakkoluulot 

- Työn laatu ei ole riittävä -> korjaava palaute -> ei vahvistakaan? 

- Hankkeeksi jäävä toiminta vaatii esteiden ylityksiä, jotta saadaan pysyviä toimintamalleja 

- Ei tunnisteta omia resursseja koordinointityössä => ei pystytä tarjoamaan tukea toimijoille 

- Vie pohjaa / uhkaa työtoimintaa tms. palkallista väylää… 

- Määrätään pakolla mukaan 

- Leviäminen = ei osata rajata, laajenee 

- Motiivit lähteä toimintaan voi olla väärät 

- Kuormittuminen (mentorin) sekä osaamisen pitäminen ajan tasalla 

- Monipuolisuus 

- Vapaaehtoistoiminnan eetoksen muutos vrt. osallistava sosiaaliturva 

-> Komppaan 


