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Vapaaehtoistehtävänä yhteisöperehdyttäjä
– esteettömän yhteisöllisyyden edistäjä
Mitä
Yhteisöllisyys ei aina synny tai pysy elossa itsekseen,
vaan siihen tarvitaan pientä ”tuuppausta”. Sen sijaan,
että yhteisöön perehdyttäminen olisi työntekijän tehtävä, se voi olla mielekäs ja innostava vapaaehtoistehtävä.
Yhteisöperehdyttäjä edistää yhteisöllisyyden syntymistä
ja kannattelua auttamalla uusia ihmisiä liittymään yhteisöön (ikäihmisten kerhoon, harrastusryhmään, asuin
taloon tai asuinalueeseen, yhdistystoimintaan jne.)
Kuva: Veera Magdaleena Juutinen
Miksi
Yhteisöllisyys elää ihmisten välisissä vuorovaikutussuhteissa. Kun yhteisössä on vaihtuvuutta, vuorovaikutusverkosto
pienenee ja samalla yhteisöllisyys jää yhä pienemmän joukon
omaisuudeksi tai hiipuu kokonaan. Kun uudet jäsenet autetaan liittymään yhteisöön heti, yhteisöllisyyden perustana
oleva jäsenten keskinäinen vuorovaikutusverkosto uudistuu, ja pysyy vahvana ja elävänä.  Yhteisöllisyys kannattelee
kaikenikäisten ihmisten arkea. Yhteisöllisyys on kohtaamisia,
yhteistä tekemistä, naapuriapua, monisukupolvisuutta. Se
estää erityisesti ikääntyneiden jäämistä yksin ja unohduksiin.
Kenelle
Yhteisöperehdytystä kannattaa tehdä kaikenlaisissa
ryhmissä, joihin toivotaan yhteisöllistä, innostunutta ja
osallistuvaa jäsenistöä, esim. erilaisissa ryhmissä ja kerhoissa, asuintaloissa tai asuinalueilla, yhdistystoiminnassa ja
toimikunnissa, myös työpaikoilla.
Miten
• Ensimmäisessä vaiheessa kootaan yhteisön aktiiveista
työryhmä, joka miettii, mitä kaikkea uuden on tästä yhteisöstä hyvä tietää. Joltain vastatulleelta voi myös kysyä,
mitä hänen mielestään oli / olisi ollut tärkeää tietää heti.
Tärkeätä on esitellä myös yhteisön keskeiset henkilöt.
Elleivät he pääse paikalle, voi heidät vähintään esitellä
kuvin. Esimerkiksi työntekijät, hallitus, vastuuhenkilöt ja
missä asioissa heihin voi olla  yhteydessä.

•

•

Toisessa vaiheessa etsitään ja koulutetaan yhteisö
perehdyttäjät. Pienessäkin yhteisössä kannattaa vastuuttaa tehtävään vähintään kaksi henkilöä.  Pareittain
on mukavampaa tehdä. Yhteisöperehdyttäjän nimike
kannattaa muuttaa oman toiminnan näköiseksi esim.
kerhoemäntä tai -isäntä, talo-opas, yhdistyskummi.
Kolmannessa vaiheessa sovitaan, millä tavalla yhteisön
perehdyttäminen tehdään. Onko tervetuliastilaisuus, vai
ottaako yhteisöperehdyttäjä yhteyttä henkilökohtaisesti?
Yhteisöllisyys elää ihmisten välisessä suhdeverkostossa,
joten tärkeää on, että yhteisöperehdyttäjä tutustuttaa
ihmisiä toisiinsa, kutsuu tilaisuuksiin ja mataloittaa osallistumiskynnystä. Yhteisöperehdyttäjä  siis kannattelee
uusien jäsenten suhdeverkoston rakentumista ja esittelee
yhteisön vuorovaikutuskulttuuria.

Kenen kanssa
Perehdytettävät asiat sovitaan yhdessä yhteisön keskeisten
toimijoiden kanssa.
Millä resursseilla
Yhteisöperehdyttäjän vapaaehtoistehtävä tarvitsee pienen
2–3 tunnin koulutuksen. Koulutuksessa käydään läpi ne faktat, mitä uudesta yhteisöstä on tiedettävä ja yhteisön sovitut
käytännöt ihmisten kohtaamiseksi ja kutsumiseksi.

