
Osallistujasta tekijäksi – 
Elämänote-ohjelman toimintamalleja
Elämänote-verkostossa kokeiltiin ja kehitettiin. Ohjelmakauden lopuksi kuvattiin yhteensä 
47 toimintamallia, jotka tukevat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia iäkkäitä. Toiminta-
mallien teemoja ovat mm. iäkkäiden löytäminen ja heidän saamisensa mukaan toimintaan. 
Erilaiset ryhmätoimintamallit ja materiaalit tarjoavat tiedon ja taidon kautta eväitä arkeen. 
Lisäksi mukana on toimintamalleja, joissa iäkkäät nostetaan esiin aktiivisina toimijoina. Tässä 
koosteessa esitellään tapoja, joiden kautta iäkkäät aktivoituvat itse toiminnan toteuttajiksi.



LÖYDETYKSI TULEMINENOSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI

Omakotisäätiö / KANTO-hanke 

Ajattelijoiden klubi 

Miksi 
Iäkkäät jäävät usein syrjään yhteiskunnallisesta keskustelusta, 
mikä voi johtaa kokemukseen ulkopuolisuudesta ja osatto-
muudesta. Toiminta tarjoaa eritaustaisille iäkkäille mahdolli-
suuden keskustella tärkeiksi kokemistaan teemoista, perus-
tella omia mielipiteitään ja löytää uusia näkökulmia. Toiminta 
tarjoaa myös vaikuttamiskanavan ja mahdollisuuden kokea 
osallisuutta yhteiskunnassa. 

Kenelle 
Iäkkäille, jotka ovat kiinnostuneet pohtimaan hyvän elämän 
edellytyksiä ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, ja jotka haluavat 
vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. 

Miten 
•  Ensimmäisellä tapaamisella keskustellaan ryhmän tarkoi-

tuksesta, osallistujien toiveista, vastuun jakamisesta ja 
ryhmän säännöistä. 

•  Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko ja osallistujia voi olla 
noin 10, jotta kaikki saavat puheenvuoron.

•  Tapaamisten teemat sovitaan etukäteen ja ryhmän ohjaa-
ja tai joku osallistujista pitää siitä noin 10 min alustuksen. 
Alustus sisältää ilmiön määrittelemisen ja erilaisten näkö-
kulmien esittelyn.

•  Alustuksen jälkeen aiheesta keskustellaan vapaasti pyytä-
mällä puheenvuoro.

•  Keskustelun jälkeen alustaja tekee suullisen yhteenvedon 
keskustelun kulusta.

•  Osallistujat voivat halutessaan pyytää vieraaksi ulkopuo-
lista asiantuntijaa ja ottaa kantaa ajankohtaisiin kysymyk-
siin mielipidekirjoituksella tai lähestymällä päättäjiä. 

•  Ryhmä voi toimia myös kokonaan verkossa tai tarjota 
mahdollisuuden osallistua etänä, mikäli joku osallistujista 
on estynyt pääsemään tapaamiseen.

Kenen kanssa
Ryhmä toimii itseohjautuvasti taustaorganisaation tukemana. 
Ryhmä voi tehdä aloitteita tärkeinä pitämissään kysymyk-
sissä ja ottaa yhteyttä esim. vanhusalan organisaatioihin tai 
muihin asiantuntijoihin.

Millä resursseilla
Ryhmän ohjaaja voi olla ammattilainen tai vapaaehtoinen tai 
kukin ryhmän jäsen voi vuorollaan alustaa päivän teemasta. 
Taustaorganisaatio tukee ryhmän toimintaa tarjoamalla tilat 
ja viestintätukea. Ryhmätapaamisista ja teemoista tiedo-
tetaan sovitulla tavalla esim. sähköpostilla. Mikäli ryhmä 
kokoontuu verkossa tai yksittäinen osallistuja liittyy ryhmään 
etäyhteydellä, tarvitaan tietokone, jossa on kamera ja mikro-
foni. Etäyhteyttä varten valitaan helppokäyttöinen video-
sovellus, jota on hyvä harjoitella etukäteen.

Mitä
Ajattelijoiden klubi on kaikille avoin säännöllisesti 
kokoontuva iäkkäiden keskustelupiiri, jossa pohdiskel-
laan elämän monimuotoisuutta, moraalikysymyksiä ja 
yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Ryhmän ohjaaja alustaa etukäteen sovitusta teemasta, 
jonka jälkeen on vapaata keskustelua. 



LÖYDETYKSI TULEMINENOSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI

Kotipirtti ry / Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä 

Anna ääni ikäihmiselle – kuule, koosta ja kerro eteenpäin

Miksi
Kun suunnitellaan jotain uutta tai muutetaan jotain vanhaa, 
on tärkeää kysyä niiden ikäihmisten näkemyksiä asioista, joita 
muutos tulee koskemaan. Kyse voi olla palvelujen sisällöstä tai 
saatavuudesta, harrastusmahdollisuuksista, asuintalon toimin-
tatavoista tai lähiympäristöön suunnitelluista muutoksista jne. 
Kysyttäessä ikäihmisiltä itseltään saadaan sellaista tietoa, mitä 
ei ehkä muuten oivallettaisi tai ennakkokäsitys voi olla täysin 
väärä. Tarkoituksena on iäkkäiden tarpeiden pohjalta antaa 
eväitä hyviin ja ikäystävällisiin päätöksiin ja vaikuttaa suuren 
yleisön mielikuviin ikääntyneistä.

Kenelle
Lopputulos on tarkoitettu päättäjille, suunnittelijoille  ja niille 
ihmisille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa ikäihmisten asioihin, 
kuten omaiset ja ikäihmisten kanssa työskentelevät. Myös 
ikäihmiset itse ovat kiinnostuneita heitä koskevista asioista. 

Miten
•  Mieti sopivat tavat kuulla ihmisiä. Tietoa voi kerätä työpa-

joissa, verkkokyselyillä, ryhmä- ja henkilöhaastatteluilla tai 
erikseen kootuissa kommentointiryhmissä. 

•  Toteuta kuuleminen vaiheittain. Verkkokyselyillä saa 
rohkeampia vastauksia, työpajoissa yhteisen ideoinnin 
tuloksia. Kommentointiryhmä kommentoi jo valmista eh-
dotusta tai suunnitelmaa. Jos haluaa työstää useammalla 
tavalla teemaa, kannattaa aloittaa yksilöiden mielipiteistä, 
jotka viedään nimettöminä ryhmän jatkotyöstettäväksi.

•  Koosta kerätty tieto kokonaisuuksiksi. Siitä voi tehdä 
kannanottoja, lehtijuttuja, podcasteja, blogikirjoituksia, 
taideteoksia tai isommasta aineistosta jopa kirjallisia selvi-
tyksiä ja verkkoluentoja.

•  Julkaise tieto ja välitä eteenpäin esim. keräämiesi posti-
tuslistojen kautta. Napakat ja ytimekkäät viestit tavoitta-
vat päättäjät parhaiten. Ikäihmisten kanssa työskentelevät 
ovat kiinnostuneita syvällisemmästä tiedosta. Lehtijutuilla 
vaikutetaan suuren yleisön mielikuviin ja asenteeseen.

Kenen kanssa
Valitaan se ryhmä, jolta tietoa toivotaan. Esimerkiksi tietyllä 
alueella asuvat ikäihmiset, muistisairaat, omaishoitajat, jne.
Ryhmälle kerrotaan, mihin tietoja käytetään ja voivatko he 
nähdä jossain kootun lopputuloksen.

Millä resursseilla
Kutsutyöpaja vaatii muunneltavan tilan, fläppipaperia, 
kyniä (ja kahvituksen). Verkkokyselyllä saa aktivoitua ihmisiä 
silloinkin, kun kokoontumiset eivät ole mahdollisia. Asioiden 
koostamiseen tarvitaan fasilitointitaitoinen työntekijä. 

Mitä
Ikäihmisten elämänlaatua lisää se, että he voivat 
vaikuttaa arkeensa. Kuullaan erilaisilla tavoilla ikäih-
misten ääntä, kootaan tulokset kokonaisuudeksi ja 
välitetään eteenpäin.

Sopii käytettäväksi silloin, kun halutaan tuoda esille 
iäkkäiden omia toiveita, ajatuksia ja kannanottoja 
itseään koskeviin asioihin ja vaikuttaa ikäihmisten 
arkeen vaikuttaviin suunnitelmiin ja toimiin.

Kuva: Veera Magdaleena Juutinen  



LÖYDETYKSI TULEMINENOSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry / Kortteleihin kulttuuria 

Elämä itse – elämäntarinataide kohtaa ja vahvistaa

Miksi
Kun ikäihminen sanoittaa ja jalostaa oman elämäntarinan-
sa jaettavaksi taiteen kautta, jakaa hän elämänviisautensa 
yleisölle. Samalla hän voi löytää itsestään piileviä taitoja ja 
osaamista. Ikäihmisen henkilökohtaisen ja ainutkertaisen 
tarinan jakaminen yleisölle vahvistaa ikäihmisen itsetuntoa, 
hän tulee kohdatuksi ja arvostetuksi. Ikäihmisen tuottama 
elämäntarinataide kiinnittää tekijänsä yhteisöönsä ja voi olla 
myös sukupolvia yhdistävää. 

Kenelle
Kaikille ikääntyneille, erityisesti hoivakodeissa asuville ikä-
ihmisille.

Miten
•  Hyödynnetään elämänkaarityöskentelyn menetelmiä. 

Ikäihminen voi maalata tai kirjoittaa oman elämäntarinan-
sa, tehdä laulun jne. Taiteeksi elämäntarinat muuttuvat 
tietoisella, yhteisellä päätöksellä valitun taiteenlajin ammat-
tilaisen ohjaamana.

•  Ikäihmiselle taide tarjoaa väylän tulla kohdatuksi ja arvoste-
tuksi juuri sellaisena kuin on. Tärkeää on, että hän saa jakaa 
oman tarinansa sellaisena kuin haluaa. 

•  Ohjaaja on prosessissa mahdollistaja. Ohjaajan tehtävä on 
kuunnella, olla läsnä ja kunnioittaa ikäihmisen ääntä sekä 
auttaa jalostamaan elämäntarina taiteen muotoon.

•  Tarinat tuodaan yleisön koettaviksi esim. kuvataidenäyt-
telyssä, konsertissa tai teatteriesityksessä tai pienempinä 
projekteina.

•  Keskiössä on ikäihminen itse. Lopullisessa taiteellisessa 
tuotoksessa säilyy autenttisuus ja ikäihmisen oma ääni.

•  Kun yleisö kohtaa ikäihmisen elämäntarinan, syntyy sana-
ton dialogi tekijän ja kokijan kesken. Taiteen kautta tuodut 
elämäntarinat jakavat sekä tietoa että tuovat ymmärrystä 
tekijän ja kokijan välille. 

Kenen kanssa
Elämäntarinatyöskentelyä voi toteuttaa erilaisissa ikäihmisten 
ryhmissä, myös hoivakodeissa. Yhteistyötä tekevät ikäänty-
neiden kanssa työskentelevät ammattilaiset sekä esim. tai-
depedagogit. Keskiössä on ikäihminen omia voimavarojaan 
hyödyntävänä, osaavana toimijana.

Millä resursseilla
Ohjaajaksi tarvitaan valitun taiteenlajin ammattilainen, jolla 
on ymmärrystä muistelutyön merkityksestä. Ammattilainen 
voi toimia mm. kunnan kulttuuritoimen, palvelukeskuksen, 
kansalaisopiston tai yhdistyksen työntekijänä. Tarvittava tila 
määräytyy valitun taiteenlajin mukaan. Tila voi olla esim. 
ryhmä- ja näyttelytila tai esitystekniikkaa sisältävä auditorio. 
Yhteistyötä tilojen suhteen kannattaa tehdä yli toimiala-
sektoreiden. Tuotantoon voi hakea apurahoja esim. kunnan 
kulttuuritoimelta, Suomen kulttuurirahastolta, Taiteen edistä-
miskeskuksesta tai muilta rahastoilta.

Mitä
Muistelutyön menetelmä, joka tuo taiteen kautta 
ikäihmisen elämänkokemuksen ja –viisauden yleisön 
kanssa jaettavaksi.

Menetelmän kautta annetaan ikääntyneen elämänta-
rinalle sille kuuluva arvo. Jokaisen tarina on arvokas ja 
jakamisen arvoinen. 



LÖYDETYKSI TULEMINENOSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI

Omakotisäätiö / KANTO-hanke 

Etsivän vanhustyön kautta löydetyn polku osallisuuteen

Miksi
Tiedon jakaminen ikäihmisten palveluista ja alueen harrastus-
mahdollisuuksista ei tavoita kaikkia iäkkäitä.  Haasteellisessa 
elämäntilanteessa olevat tarvitsevat tuekseen rinnalla kulkijan, 
jonka kanssa voi turvallisesti pohtia omaa elämäntilannettaan, 
tutustua ja kokeilla osallistumista erilaisiin toi mintoihin ja edetä 
omaan tahtiin kohti osallisuutta omassa elämässä ja itselle 
merkityksellisessä yhteisössä. 

Kenelle
Etsivän vanhustyön kautta löydetyt vielä kotona asuvat tukea 
tarvitsevat iäkkäät, joilta puuttuu sosiaalinen tukiverkosto.

Miten
•  Aloite voi tulla iäkkäältä itseltään, omaiselta, läheiseltä, 

yhteistyökumppaneilta tai puheeksi ottamalla etsivässä 
vanhustyössä. 

•  Iäkkään kanssa etsitään hänelle merkityksellisiä asioita ja 
keinoja arjessa pärjäämiseen ja osallisuuden edistämiseen. 
Tavoitteet asetetaan iäkkään tarpeita ja toiveita kunnioitta-
en ja niiden toteutumista seurataan yhdessä.

•  Iäkästä rohkaistaan osallistumaan toimintaan ja madalle-
taan osallistumiskynnystä mm. tarjoamalla saattamisapua 
tai vapaaehtoista tukihenkilöä.

•  Toiminnassa pyritään edistämään yhteisöön kuulumisen 
tunnetta luomalla ilmapiiri, jossa jokainen kokee olevansa 
tervetullut ja hyväksytty omana itsenään. 

•  Yhteisölliseen toimintaan osallistujille tarjotaan mahdolli-
suutta tulla kuulluksi ja hyödyntää omaa osaamistaan.

•  Iäkkäät osallistuvat toiminnan sisällön suunnitteluun ja 
tuottamiseen voimavarojensa mukaan. 

•  Ohjausta ja neuvontaa tarjotaan joustavasti ja tilannekoh-
taisesti sekä yksilöllisesti että ryhmissä.

•  Toimijuus ja osallisuuden tunne vahvistuu luottamukselli-
sessa suhteessa. 

•  Tuen määrää vähennetään asteittain iäkkään ottaessa 
enemmän vastuuta omasta elämästään ja kiinnittyessä 
yhteisöön.

Kenen kanssa
Yhteistyökumppaneina voivat olla muut järjestöt, kunta, 
seura kunta, vapaaehtoiset, oppilaitokset ja omaiset tai muut 
läheiset.

Millä resursseilla
Ammatillisesti johdettua kohtaamispaikan yhteisöllistä ja 
vapaaehtoistoimintaa koordinoivat organisaation työntekijät. 
Vapaaehtoiset toimivat osana yhteisöä yhdessä toimintaan 
osallistuvien iäkkäiden ja työntekijöiden kanssa. Vapaaehtoi-
set voivat hyödyntää heille laadittua ryhmänohjauskansiota 
ryhmätoiminnan suunnittelun apuna. Osallisuuden tukeminen 
ei rajoitu palvelutalon seinien sisäpuolelle, vaan työntekijät ja 
vapaaehtoiset jalkautuvat alueelle. 

Mitä
Toimijuutta ja osallisuutta vahvistavaa matalan 
kynnyksen tukea kotona asuvalle haasteellisessa 
elämäntilanteessa olevalle iäkkäälle arjen hallinnassa 
ja yhteisölliseen toimintaan liittymisessä.



LÖYDETYKSI TULEMINENOSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI

Oulun Seudun Mäntykoti ry / Kotiväki-hanke

Haastavan asian esille tuominen valokuvanäyttelyn keinoin

Miksi
Näyttelyn avulla käsitellään vaikeasta asiasta selviytymisen 
prosessia kokijan näkökulmasta. Näyttely antaa kasvot ja 
äänen erilaisille ihmisille ja haastaville ilmiöille. Madalletaan 
kynnystä vaikean asian puheeksi ottamiseen, herätetään kes-
kustelua aiheesta ja lisätään ihmisten tietoisuutta aiheesta.

Kenelle
Samojen haasteiden äärellä olevat ikääntyneet ja omais hoitajat 
sekä kaikki kyseisestä aiheesta kiinnostuneet, vapaaehtoistoi-
mijat, ammattilaiset, opiskelijat sekä valokuvanäyttelyn tekijät.

Miten
•  Osallistujat valitsevat ryhmissä ottamistaan valokuvista 

kuvan, jonka haluavat esitellä valokuvanäyttelyssä.
•  Kuvista teetetään hyvälaatuiset valokuvataulut, tulosteet tai 

vastaavat. 
•  Varataan tarvikkeita taulujen kiinnittämistä varten.
•  Varataan näyttelytilat (saavutettavuus, esteettömyys ja 

kohderyhmän tavoitettavuus huomioiden).
•  Mainostetaan näyttelyä.

•  Näyttelyn voi toteuttaa myös virtuaalisesti esim. kokoamal-
la kuvat ja tekstit Youtube-videolle.  
Ennen minä juoksin pakoon -valokuvanäyttely

Kenen kanssa
Valokuvausryhmän toimintaan osallistuneet vaikeista asioista 
ja elämäntilanteista selviytymisen prosesseja valokuvin ja 
sanoin kuvanneet ryhmäläiset. Yhteistyöverkosto näyttelyti-
lojen saamiseksi ja näyttelyn tiedottamista varten.

Millä resursseilla
•  Ilmaiset näyttelytilat (esim. kirjastot, yhdistysten tilat, 

seurakuntien tilat, asukastuvat, galleriat ym.)
•  Taloudelliset resurssit: Valokuvataulujen teettäminen/tu-

lostaminen ja kehystäminen, kiinnittämistarvikkeet.
•  Mainostaminen: lehti-ilmoitukset, tulosteet, esitteet ja 

sosiaalisessa mediassa mainostaminen. 
•  Taulujen kuljettaminen näyttelypaikkoihin (käytettävissä 

oltava auto)
•  Aikaresurssit (näyttelyn varauskalenteri, näyttelyn pystyt-

täminen ja purkaminen, infotilaisuudet)
 

Mitä
Valokuvanäyttely auttaa vaikean aiheen kohtaamisessa. 

Valokuvanäyttelyn kuvat ja sanoitukset ovat ikkunoi-
ta ryhmätoimintaan osallistuneiden ikääntyneiden 
vaikeista ja haastavista elämäntilanteista selviytymisen 
prosesseihin.

Kuva: Marjaleena Kyllönen

https://www.youtube.com/watch?v=jRCPPtjHo6o


LÖYDETYKSI TULEMINENOSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI

Suomen Punainen Risti / Kohdataan kylillä ja keskuksissa 

Kertaluonteista ystävätoimintaa  
– koulutus- ja toimintamalli

Mitä
Kertaluonteinen ystävätoiminta on vastikkeetonta, 
ensisijaisesti ikääntyviä palvelevaa pienimuotoista ja 
kertaluonteista koti- ja asiointiapua.

Tekijöinä toimivat koulutetut, Punaisen Ristin ystävä-
toiminnan peruskurssin suorittaneet, vapaaehtoiset 
ystävätoimijat. Vapaaehtoiset sitoutuvat toimintaan 
tehtävä kerrallaan.

Miksi
Kertaluonteisen ystävätoiminnan kautta ikäihmiset saavat 
apua ja tukea esimerkiksi pieniin kodin askareisiin kuten pieni-
muotoiset pihatyöt ja lampunvaihto sekä asiointi lääkäri reissulla. 
Kertaluonteisissa tehtävissä voidaan myös tehdä yhdessä asioita 
asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Näin tuetaan asiakkaan oma-
toimisuutta. 

Kenelle
Kertaluonteinen ystävätoiminta on suunnattu ikäihmisille, 
jotka tarvitsevat apua ja tukea kodin pienissä askareissa ja 
asioinnissa kodin ulkopuolella.

Miten
•  Koulutetaan vapaaehtoiset kertaluonteiseen ystävä-

toimintaan. Koulutuksessa käydään läpi kertaluonteisen 
ystävätoiminnan perusajatus, toiminnan pelisäännöt ja 
käytännöt sekä kuullaan toiminnassa olleiden vapaa-
ehtoisten kokemuksia.

•  Välittäjien yhteystiedot löytyvät järjestön kotisivuilta.
•  Kertaluonteisen avun välittäjä päivystää esimerkiksi kaksi 

kertaa viikossa tiettynä aikana, jolloin kertaluonteista apua 
tarvitseva voi olla yhteydessä. Kertaluonteisen avun välittäjä 
etsii apua tarvitsevalle sopivan vapaaehtoisen. 

•  Vapaaehtoinen ja asiakas sopivat, millainen tehtävä on 
kyseessä. Vapaaehtoisen tehtäviin kuuluvat ne tehtävät, joista 
on ennakkoon sovittu. Etukäteen sovitaan myös tapaamis-
paikka.

•  Jokainen käynti kirjataan ylös. Punaisen Ristin vapaaehtoiset 
ovat vakuutettuja, joten on tärkeää, että kirjataan tieto siitä, 
milloin käynti on alkanut ja milloin päättynyt. 

•  Toimintaa markkinoidaan aktiivisesti yhteistyökumppanei-
den kautta.

Kenen kanssa
Yhteistyötä voi tehdä esimerkiksi alueen kotihoidon ja palvelu-
talojen kanssa.

Millä resursseilla
Kertaluonteisen ystävätoiminnan koulutus on suunnattu 
ystävätoiminnan peruskurssin käyneille vapaaehtoisille, jotka 
haluavat toimia kertaluonteisissa tehtävissä. Koulutusmate-
riaalista on kaksi versiota: kahden tunnin koulutus sisältää 
ainoastaan kertaluonteisen ystävätoiminnan asioita ja se on 
tarkoitettu vapaaehtoisille, jotka ovat jo perehtyneet Punaisen  
Ristin tarinaan. Kolmen tunnin koulutus puolestaan sisältää 
kertaluonteisen ystävätoiminnan lisäksi Punaisen Ristin histo-
riaa ja periaatteita. Vapaaehtoiselle ei saa koitua toiminnasta 
kuluja. Vapaaehtoiset käyttävät tunnisteena kuvallista Punaisen 
Ristin henkilökorttia.

Kuva: Joonas Brandt



LÖYDETYKSI TULEMINENOSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI

Kotipirtti ry / Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä 

Kuule muistisairaita  – tavoita tärkeät viestit

Mitä
Muistisairaiden kuuleminen saatetaan kokea vaikeaksi 
ja he saattavat siksi tulla helposti sivuutetuiksi. Heil-
läkin voi olla paljon sanottavaa, vaikka sanat olisivat 
hukassa.
Muistisairaiden kuulemisessa tärkeää on oikea ajoitus, 
arkinen sanoittamisen tapa, arvostava henki ja rau-
hallinen tila. Nämä huomioimalla voidaan saada esille 
muistisairaiden näkökulma, jonka pohjalta asioita 
voidaan kehittää heidän edukseen.

Miksi
Muistisairaat ovat yksilöitä, mutta he ovat myös ryhmä,
jolla on sanottavaa ja joka haluaa tulla kuulluksi. Muistisairai-
den näkemyksiä ja palautetta tarvitaan asumisen ja hoivan 
suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Muistisairaiden äänen 
kuuleminen on tärkeää myös siksi, että sairastuneita saa-
tetaan suojella liikaa, jopa estää puhumasta ja kertomasta 
muille kiusallisia totuuksia. Rankka tapa puhua asioista voi 
saada aikaan sen, että tulee sivuutetuksi. Onkin tärkeää, että 
tavoitetaan ja sanoitetaan sanojan viesti siten kuin hän itse 
sen tarkoittaa. Muistisairaita tulee kuulla ajoissa ja oikeaan 
aikaan käyttäen kerättyä tietoa heidän edukseen.

Kenelle
Kuulemisen taitoja tarvitsevat muistisairaiden kanssa toimi-
vat ja he, jotka suunnittelevat ja toteuttavat muistisairaille 
tulevia asioita.

Miten 
•  Kuuleminen toteutetaan haastatteluilla, jotka sovitaan ja 

toteutetaan riittävän nopealla aikajänteellä. Varmistus-
soitto, asialliset vastaukset haastateltavan kysymyksiin, 
päivätty selkoesite ja tekstiviesti auttavat haastateltavaa 
muistamaan oman haastattelun ajankohdan. Tuttuja voi 
haastatella puhelimitsekin.

•  Hyvää keskittymisaikaa on rajallisesti. Päivä toimii iltaa 
paremmin. Toimivin on tuttu, rauhallinen tila ja pieni, 
toisiaan kuunteleva ryhmä.

•  Yksilö- ja pienryhmähaastatteluihin tarvitaan muutama 
pääteema ja yksinkertaisia, avoimia kysymyksiä. Lyhyen 
pohjustuksen jälkeen teemaan virittävät kuvat, jokin help-
po kysymys ja mahdollinen käsiäänestys.

•  Keskustelua tukevat jatkamaan kannustavat ilmeet ja 
eleet, yh teenvedot, toistot ja kysymykset: ”Ymmärsinkö 
oikein, että …?” Ilmapiiri vaikuttaa siihen, mitä haastatel-
tavat sanovat.

•  Kukin haastateltava miettii teemoja omalta kannaltaan, 
mutta vaikeita asioita voi olla helpompi miettiä jonkun 
toisen lähtökohdista. Tunnemuistot ja asiasta eksymiset 
liittyvät usein mutkan kautta teemaan ja ovat siksi tärkei-
tä. Tärkein viesti voi selvitä rivien välistä tai vasta haastat-
telun päätyttyä.

•  Ryhtiä haastatteluun tuo yhdessä tai avustajan kanssa 
täytettävä kyselylomake kyllä-ei-väittämin tai lista, josta 
voi valita mieleisiä asioita. Osallistujien taustatiedot voivat 
tuoda lisävalaistusta haastatteluihin.

Kenen kanssa
Haastattelusta käydään etukäteen kertomassa siellä, missä 
haastateltavat ovat tai kerrotaan siitä puhelimitse. Tiedot 
tarvitaan myös kirjallisina, jotta jokin tuttu taho, kuten hoitaja 
tai yhdistys voi selventää, mistä haastattelussa on kyse.

Millä resursseilla
Haastatteluihin tarvitaan häiriötön tila. Haastattelun kesto on 
noin tunti. Haastattelut tallennetaan luvalla ja tiedot käsitellään 
nimettöminä. Kun on puhuttu paljon, äänite, omat muistiinpa-
not ja oivallukset helpottavat tietojen käsittelyä ja tulkintaa.

Kuva: Veera Magdaleena Juutinen



LÖYDETYKSI TULEMINENOSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry / Mummonmarkan vartijat -hanke 

Sinäkin olet mummonmarkan vartija! 
Turvataitojen vertaiskouluttajaksi omaan yhdistykseen

Mitä
Ikääntyneisiin kohdistuvasta taloudellisesta kaltoinkoh-
telusta ja huijauksista on koottu verkkosivuille itse opis-
keltava koulutuspaketti. Kokonaisuuden voi suorittaa 
omassa tahdissaan.

Osallistuja voi syventää osaamistaan haluamassaan 
määrin lisämateriaaliin tutustuen. Koulutuspaketin lo-
puksi suoritetaan verkkotesti. Tämän jälkeen osallistuja 
voi levittää tietoa aiheesta lähi- ja harrastuspiireissään.

Miksi
Turvataitojen lisääminen auttaa ikääntyneitä suojautumaan 
hui jauksilta ja kaltoinkohtelulta etukäteen, sekä antaa valmiuksia 
avun hakemiseen, mikäli niiden uhriksi joutuu. Vertais kouluttajan 
ja selkeiden materiaalien kautta vaikea asia tulee helpommin 
lähestyttäväksi. Usein asia kiinnostaa omien turvataitojen 
lisäämisen lisäksi myös oman lähipiirin, esimerkiksi iäkkäiden 
vanhempien tai läheisten auttamiseksi. Paikallisesti toimiva 
vertaiskouluttaja tuntee myös mahdolliset paikallisesti esiintyvät 
ilmiöt.

Kenelle
Ikääntyneiden harrastuspiirin, eläkeläisjärjestön tai muun 
vastaavan yhteisön aktiiviselle toimijalle.

Miten
•  Vertaiskouluttaja opiskelee materiaalin Mummonmarkan 

vartijoiden sivuilta. Kokonaisuuteen kuuluu luentovideo, 
materiaali ja verkkotesti. Materiaalit sisältävät Turvaa rahasi 
-oppaan, Tunnista digihuijaus -videon ja Mummonmarkan 
vartijat -hankkeen omat esitysdiat.

•  Lisäksi osallistuja voi halutessaan tutustua laajaan kirjalli-
seen lisämateriaaliin tai perehtyä aineistoon tukikysymys-
ten avulla. Aiheeseen liittyvän verkkotestin voi suorittaa 
ennen materiaaleihin tutustumista ja/tai sen jälkeen. Testin 
tulos kertoo onko osaaminen riittävällä tasolla.

•  Vertaiskouluttaja pitää alustuksen yhdistyksen tai harraste-
piirin tapaamisessa käyttäen avuksi hankkeen luentovideoita 
ja kirjallista materiaalia. Vertaiskouluttaja rohkaisee muitakin 
tutustumaan materiaaliin ja levittämään tietoa lähipiirissään.

•  Osallistujat voivat tehdä halutessaan verkkotestin ja tutus-
tua materiaaleihin hankkeen verkkosivuilla.

Kenen kanssa
Paikalliset eläkeläisyhdistykset tai muut vastaavat voivat 
myös sopia työryhmästä, joka tutustuu materiaaleihin 
samanaikaisesti. Toisen tuella viestinvieminen voi tuntua 
helpommalta. 
Asiaan liittyen materiaalien tueksi yhdistykset tai harraste-
ryhmät voivat pyytää alustuksia paikallisilta asiaan liittyviltä 
toimijoilta, kuten turvakodeilta tai pankeilta.

Millä resursseilla
Tietoa on näppärintä levittää valmiiksi olemassa olevassa 
ryhmässä, kuten eläkeläisjärjestön tai harrastepiirin tapaami-
sessa. Materiaaliin tutustuakseen osallistuja tarvitsee tieto-
koneen tai älylaitteen sekä toimivan nettiyhteyden. Mikäli 
materiaalia halutaan jakaa, tarvitaan myös tulostin. Tilaisuu-
den järjestämiseksi tarvitaan tila ja mahdollisesti äänentoisto. 
Koulutuspaketin videoiden näyttämiseen tarvitaan esimer-
kiksi tietokone, videotykki, kangas ja äänentoistolaite tai 
riittävän suuri älytelevisio. Perusmateriaalin läpikäyntiin on 
hyvä varata aikaa 2 h.



LÖYDETYKSI TULEMINENOSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry / Sippe-hanke 

Sippe-vapaaehtoisten kouluttaminen

Mitä
Sippe-hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia pitä-
mään Sippe-hyvinvointikutsuja. Kutsuilla ikääntynyt 
vapaaehtoinen virittelee keskustelua muille ikäänty-
neille jostain hyvinvoinnin teemasta. Koulutukseen 
kuuluu kutsuihin tutustuminen ja osallistuminen, 
varsinainen koulutustilaisuus, perehtyminen itseä 
kiinnostavaan teemaan, testikutsut ja valmis Sippe! Va-
paaehtoinen valitsee itselleen sopivan teeman oman 
mielenkiinnon mukaan. 

Miksi
Moni ikäihminen kokee arjessaan yksinäisyyttä, osattomuutta 
ja merkityksettömyyttä. Vapaaehtoistyö luo elämään sosiaa-
lisia suhteita, kokemuksen oman osaamisen arvostamisesta 
ja vertaistukea muilta vapaaehtoisilta. Ennakoiva työ tuo 
taloudellisia säästöjä myöhentämällä raskaampien palvelui-
den tarvetta ja mahdollistamalla asumisen omassa kodissa. 
Osattomuus on riski; senioreille on tarjottava konkreettisia 
mahdollisuuksia oman elämänhallinnan vahvistamiseen.

Kenelle 
Kotona asuvat yli 60-vuotiaat, joilta puuttuu merkityksellinen 
tekeminen tai jotka ovat muutostilanteessa, esim. leskeyty-
minen tai eläköityminen. Sippe-vapaaehtoistoiminta sopii 
monen kuntoisille, ja sitä voi tehdä verkossa kotoa tai sitten 
ihan livenä.

Miten
•  Vapaaehtoisia haetaan mm. löytävän vanhustyön kautta. 

Kun vapaaehtoinen on löytynyt, hän tutustuu kutsuihin. Tä-
män jälkeen hän osallistuu koulutukseen, joita järjestetään 
tarpeen mukaan eri paikkakunnilla tai verkossa.

•  Koulutuksessa läpikäydään Sippeilyn perusteita, kutsujen 
rakennetta ja nettikutsuja, ryhmäohjausta sekä ideoidaan 
sisältöä itseä kiinnostavasta teemasta. Koulutuksen jälkeen 
vapaaehtoinen pitää testikutsut turvallisessa ympäristössä. 
Ammattilaisen kanssa käydyn palautekeskustelun jälkeen 
vapaaehtoinen alkaa pitämään kutsuja itsenäisesti. 

Kenen kanssa
Sippe-toimintaa koordinoidaan Turusta, jossa kutsuja järjes-
tetään yhteistyöverkostojen kautta. Jokaisella Sippe-paik-
kakunnalla on taustaorganisaatio, jota tuetaan paikallisessa 
koordinoinnissa. Sippe-toimintaa on käynnistetty tai suunnit-
teilla 20 paikkakunnalla.

Millä resursseilla
Vapaaehtoisten löytämiseen on hyvä olla verkostoja val-
miina. Perinteisen löytävän työn lisäksi voidaan hyödyntää 
lehtimainoksia, infotilaisuuksia, verkko- ja printtiartikkeleita, 
uutiskirjeitä ja somea. Itse koulutustilaisuus kestää 1–2 päi-
vää riippuen, onko kyseessä live- vai verkkokoulutus. Turun 
Lähimmäispalveluyhdistys ry järjestää koulutuksia useilla 
paikkakunnilla, ja tarkoituksena on saada Sippe-toimintamalli 
juurtumaan valtakunnallisesti. 



LÖYDETYKSI TULEMINENOSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI

Jyväskylän hoivapalveluyhdistys ry / Eloa Elokotiin -hanke 

Työrukkanen – alueen ikääntyneistä koottu yhteistyöryhmä

Mitä
Työrukkanen on yhteistyöryhmä, joka koostuu asuina-
lueen ikääntyneistä, jotka suunnittelevat ja toteutta-
vat yhteistä toimintaa yhteistyössä sosiaali- ja tervey-
denhuollon ammattilaisen kanssa.

Yhteistyöryhmään osallistuminen on vapaaehtoista ja 
toiminnan suunnittelussa sekä toteutuksessa hyö-
dynnetään osallistujien osaamisalueita. Työrukkanen 
myös arvioi yhteistä toimintaa.

Miksi
Osallisuus ja yhteisöllisyys vahvistuvat, kun ikääntyneet ovat 
itse suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa omalla 
asuinalueellaan. Yhteiskehittämisen avulla vahvistetaan 
ikääntyneiden hyvinvointia, toimijuutta ja ennaltaehkäistään 
syrjäytymistä.

Kenelle
Kohderyhmänä ovat asuinalueen yli 55-vuotiaat (ja mahdolli-
sesti myös muutkin kaupunginosan) asukkaat.

Miten
•  Ohjaaja tutustuu kaupunginosan ikäihmisiin, palveluihin ja 

yhteistiloihin järjestämällä alkukokouksen.
•  Kutsutaan iäkkäät koolle lehti-ilmoituksella ja puskaradion 

kautta. Ilmoituksia voi laittaa myös asuintalojen ilmoitus-
tauluille. 

•  Yhteistoiminnasta kiinnostuneista iäkkäistä muodostetaan 
Työrukkanen, jonka optimaalinen koko on 4–8 henkilöä.

•  Työrukkasen kanssa toteutetaan noin 1–1,5 h kestäviä 
yhteistyökokouksia vähintään kerran kuukaudessa.

•  Ohjaaja kirjaa kokouksista muistiot, jotka ovat kaikkien 
nähtävillä yhteistilassa. 

•  Suunnitellaan yhdessä kynnyksetöntä toimintaa, jossa nä-
kyy osallistujien ”kädenjälki” ja iäkkäiden oma osaaminen.

•  Hyödynnetään yhteiskehittämisen ideologiaa ja toteute-
taan toimintaa niin, että ikääntyneet toimivat ammatti-
laisten rinnalla.

Kenen kanssa
Lähialueen toimijat esim. kaupat, joista saa yhteistoimintaan 
tarjoamisia. Kaupunginosan toimijat, taloyhtiöt ja seurakunta, 
jotka sitoutuvat alueen yhteiskehittämiseen. Kaupunginosan 
ikääntyneet ja muut asukkaat.

Millä resursseilla
Yksi kokoontuminen vaatii sosiaali- ja terveysalan ohjaajalta 
valmistelu- ja jälkitöineen noin 2,5 h. Yhteistilat kokoukselle: 
sisä- ja ulkotilat. Viestintään WhatsApp, Facebook tai muu 
sosiaalisen median kanava. Alkuvaiheessa mahdolliset ilmoi-
tuksen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.



LÖYDETYKSI TULEMINENOSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI

Kotipirtti / Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä

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 tehtä-
vä, se voi olla mielekäs ja innostava vapaaehtoistehtävä. 

Yhteisöperehdyttäjä edistää yhteisöllisyyden syntymistä 
ja kannattelua auttamalla uusia ihmisiä liittymään yhtei-
söön (ikäihmisten kerhoon, harrastusryhmään, asuin-
taloon tai asuinalueeseen, yhdistystoimintaan jne.)

Miksi
Yhteisöllisyys elää ihmisten välisissä vuorovaikutussuhteis-
sa. Kun yhteisössä on vaihtuvuutta, vuorovaikutusverkosto 
pienenee ja samalla yhteisöllisyys jää yhä pienemmän joukon 
omaisuudeksi tai hiipuu kokonaan. Kun uudet jäsenet aute-
taan liittymään yhteisöön heti, yhteisöllisyyden perustana 
oleva jäsenten keskinäinen vuorovaikutusverkosto uudis-
tuu, 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 kerhois-
sa, asuin taloissa tai asuinalueilla, yhdistystoiminnassa ja 
toimikunnissa, myös työpaikoilla.

Miten
•  Ensimmäisessä vaiheessa kootaan yhteisön aktiiveista 

työryhmä, joka miettii, mitä kaikkea uuden on tästä yh-
teisöstä 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 vas-
tuuttaa 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 osal-
listumiskynnystä. 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 fak-
tat, mitä uudesta yhteisöstä on tiedettävä ja yhteisön sovitut 
käytännöt ihmisten kohtaamiseksi ja kutsumiseksi. 

Kuva: Veera Magdaleena Juutinen
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TampereMissio ry / Kaiku-hanke 

Vapaaehtoisten kuukausikahveet – tietoa ja vertaistukea

Mitä
Kerran kuussa vapaaehtoiset kokoontuvat tapaami-
seen, jossa käydään läpi ajankohtaiset tiedotettavat 
asiat ja osallistujat saavat kertoa kuulumiset omasta 
toiminnastaan.

Kokemuksia jaettaessa nostetaan esiin myös mahdol-
lisia kysymyksiä. Tapaamisissa voidaan järjestää myös 
koulutusta toivotuista teemoista. 

Miksi
Vapaaehtoisena toimiminen on yleensä innostavaa, mut-
ta myös haastavaa. Tehtävässä toimiminen vaatii tukea ja 
kannustusta. Tuen ei tarvitse aina tulla ammattilaiselta, vaan 
muilta vapaaehtoisilta saadulla vertaistuella voi olla merkittä-
vä vaikutus. Yhteiset tapaamiset rakentavat alueelle vapaaeh-
toistoiminnassa mukana olevien yhteisöä.

Kenelle
Korttelikerhotoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. 

Miten
•  Hanketyöntekijä kutsuu vapaaehtoiset koolle kerran kuus-

sa. Tapaamisen kesto on noin 2 h. 
•  Jokaisella kerralla käydään läpi kuulumiskierros, jossa 

vapaaehtoiset nostavat esiin omasta toiminnasta ajan-
kohtaisia kuulumisia, esittävät kysymyksiä tai jakavat iloja 
ja suruja. 

•  Tavoitteena on rakentaa vertaistuellinen ryhmä, jossa 
vapaaehtoiset kuulevat muiden samassa tilanteessa ole-
vien tunnelmia ja aiheista voidaan keskustella turvallisesti 
omalla porukalla. 

•  Tapaamisiin voidaan tuoda koulutuksellisia elementtejä 
toiveiden pohjalta, esim. Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2, 
Ryhmänohjaajan taidot, liikunnallisten ryhmien ohjaami-
nen, Digikaverina toimiminen. 

•  Työntekijä kertoo kuulumiset ja ajankohtaiset tiedotetta-
vat asiat, joista vapaaehtoiset tiedottavat edelleen omissa 
ryhmissään. Tämä vahvistaa vapaaehtoisen roolia olla 
kerhon ja toimijatahon välisenä siltana ja tiedon jakajana. 

Kenen kanssa
Yhteistyökumppaneina toimivat muut ammattilaiset, jotka 
voivat vierailla tapaamisissa kouluttamassa tai pitämässä oh-
jattuja teemakeskusteluja. Tapaamisissa  voi vierailla kokenei-
ta vapaaehtoisia eri organisaatioiden erilaisista toiminnoista. 
Tämä laajentaa näkemyksiä vapaaehtoistyöstä ja sen toimin-
takentästä.

Millä resursseilla
Kokoontumisiin käytetään maksuttomia kerhotiloja. Tämä 
on vapaaehtoisille mielekästä, koska samalla pääsee tutustu-
maan uusiin tiloihin. Työntekijä on aina paikalla tapaamisissa 
ja tuo mukanaan kahvitustarpeet. Kouluttajat ja vierailevat 
ammattilaiset ovat pääsääntöisesti ilmaisia. Työntekijän 
resursseja tarvitaan tapaamisten koordinointiin  noin 5 h / kk. 
Tehtäviä ovat mm. 
•  kutsujen lähettäminen
•  tilojen käyttöön, kahvitukseen ja koulutuksiin liittyvät 

järjestelyt
•  tiedotettavien asioiden koonti 
•  tapaamisiin osallistuminen
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Nääsville ry ja Pirkanmaan Martat ry / Virkeät Ikämiehet -hanke

Videotyöpajassa ikäihminen rohkaistuu tekemään 
opastusvideoita vertaisilleen

Mitä
Videointityöpajassa iäkkäät oppivat, kuinka älykän-
nykällä tai tabletilla kuvataan, editoidaan, jaetaan ja 
julkaistaan omia videoita. 

Työpajan voi järjestää yhteistyössä muiden toimi-
joiden kanssa, jolloin osaamispohjaa voi laajentaa 
tarpeen mukaan. 

Miksi
Videotyöpajan tarkoituksena on kartuttaa ikäihmisten digi-
osaamista yhteiskunnan digitalisoituessa kiihtyvällä tahdilla.
Työpajan tavoitteena on lisätä ikäihmisten digiosaamista 
mielekkään tekemisen kautta, sekä lisätä heidän näkyvyyt-
tään sosiaalisessa mediassa.
Ikäihmiset tekevät omista mielenkiinnon kohteistaan opas-
tusvideoita, joista katsojat saavat hyötyä omaan arkeensa.

Kenelle
Videoinnista ja (some)sisällön tuottamisesta kiinnostuneille 
ikäihmisille.

Miten
Toteutetaan kolmena osa-alueena, esimerkiksi:
•  Kännykkävideoinnin periaatteet 1 x 4 h
•  Omien videoiden editoiminen (Virkeissä Ikämiehissä Kine-

Master) 2 x 4 h
•  Videotiedostojen tallentaminen, siirtäminen, jakaminen ja 

julkaisu (YouTube) 1 x 4 h
•  Videoinnin opettelu toteutetaan helposti saatavilla olevil-

la mobiililaitteilla, jotta osallistujat voivat jatkaa videointia 
omassa arjessaan. 

•  Tapaamisten välissä osallistujat harjoittelevat opittuja 
taitoja sekä suunnittelevat ja toteuttavat opastusvideoita 
itseään kiinnostavista aiheista.

•  Työpajaan voi osallistua noin neljä osallistujaa per ohjaaja.

Kenen kanssa
Paikallisten järjestöjen, yhdistysten, ikäihmisten kerhojen, 
ikäihmisten palvelukeskusten ja kohtaamispaikkojen kanssa, 
joilla kiinnostus ja riittävä osaaminen videointikurssin järjes-
tämiselle. Videoinnin, editoinnin ja julkaisemisen ohjaajana 
voi toimia:
•  Videoinnin ammattilainen
•  Paikallinen ikäihmisten digineuvontatoimija/toiminta
•  Järjestö ja yhdistystoimijat, joilla riittävä digiosaaminen
•  Digivertaiset/vapaaehtoiset

Millä resursseilla
Kurssin valmisteluun tarvittava aika (riippuu ohjaajan pohja-
osaamisesta (min. 2 h/kurssikerta). Lisäksi markkinointiin on 
varattava aikaa.
•  Kurssi 4 x puoli päivää.
•  Ohjaaja, tarvittaessa videoinnin ammattilainen osto-

palveluna.
•  Tarvitaan oma älykännykkä tai tabletti (tarvittaessa laina-

laitteet osallistujille).


