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1 Johdanto 

 

Joskus käy niin, että ensi ei tapahdu mitään, ja sitten yhtäkkiä oletkin melkein jäänyt 

matkasta. Minun projektini osalta meinasi käydä näin. Osallistuin osana fysiotera-

peutin Kehittyvän asiantuntijuuden opintojani Kuntoutussäätiön ja Jyväskylän am-

mattikorkeakoulun yhteiseen Prosessikiihdyttämö projektiin. Kyseisessä projektissa 

oli tarkoitus ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ohjaaja-, sosionomi- ja fysiotera-

peuttiopiskelijoiden sekä Kuntoutussäätiön attraktoreiden eli ohjaajien yhteistoimin-

nalla muodostaa nopeita matalan kynnyksen kokeiluja erikokoisiin hankkeisiin. Opis-

kelijat hakeutuivat eri soluihin oman kiinnostuksensa myötä. Minä liityin soluun, jon-

ka aiheena oli ”Kuntouttava työ, uuden työn muotoilu ja osallisuus, asukkaat ja elin-

voima”. Solussa kerättiin tietoa ja hyviä käytäntöjä ”uuden paikallisuuden” tuomista 

mahdollisuuksista kuntoutuksen kenttään ja toteutetaan liittyvää kehitystyötä eriko-

koisissa hankkeissa. Uusi paikallisuus viittaa tässä kontekstissa paikallislähtöiseen 

yhteistyöhön, jonka kautta voidaan edistää osallisuutta ja työ- ja toimintakykyä. Uu-

den paikallisuuden liittyvät hyvät käytännöt työ- ja toimintakyvyn näkökulmasta voi-

sivat olla esimerkiksi 1) erityisesti heikommassa olevien asukkaiden vaikutusmahdol-

lisuuksien parantaminen aluekehittämisessä, 2) uuden työn muotoilun alustat ja digi-

taitojen tasa-arvoistaminen, 3) alueiden elinvoiman edistäminen paikallisilla ekosys-

teemeillä ja 4) eheämmät palveluketjut ja resurssiviisaampi toiminta alueellista yh-

teistyötä edistämällä. (Parkkinen 2016.) 

   

Solun attraktorina Kuntoutussäätiöltä toimi Maari Parkkinen. Hänen kanssaan kes-

kustelimme projektista jo marraskuussa 2016. Olin tuolloin työharjoittelussa Tervon 

terveyskeskuksessa, joka on osa Nilakan kuntayhtymää Vesannon, Pielaveden ja Kei-

teleen kanssa. Vesannolla on jo vuosia suunniteltu vertaisohjaajaprojektin käynnis-

tämistä, mutta asia ei ole edennyt puheita pidemmälle. Olin yhteydessä Vesannon 

terveyskeskuksen fysioterapeuttiin, joka on projektin toinen vetäjistä, ja kyselin hä-
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neltä pariin otteeseen projektin etenemisestä. Tuolloin projekti ei ollut vielä liikahta-

nut eteenpäin. Vuosi vaihtui ja asia jäi hieman taka-alalle alkuvuoden opiskelukiirei-

den vuoksi. Maaliskuun puolella olin jälleen yhteydessä Vesannolle. Tuolloin sain 

kuulla, että projekti olikin lähtenyt jo käyntiin ja projektissa oli pidetty kaksi koulu-

tuskertaa. Muistuttelin omasta projektistani ja sovimme yhdessä jatkosta. Sain siis 

viime hetkellä kiinni prosessista, ennen kuin se kiihdytti ohitseni. 

 

Vesannon ja Tervon projektissa on tarkoitus kouluttaa eri yhdistysten aktiiveista ver-

taisohjaajia, jotka ottaisivat kopin kuntoutujista heidän siirtyessään ”siviiliin” ter-

veyskeskuksen kuntoutuksesta. Siirtymä siviiliin voi olla monelle kuntoutujalle ikään 

kuin putoaminen tyhjän päälle, varsinkin jos kotoa ei löydy omaa henkilökohtaista 

kunto-ohjaajaa tai tsempparia, joka kannustaisi lähtemään liikkumaan. Vertaisohjaa-

jat ovat henkilöitä, jotka järjestävät omien yhdistystensä jäsenille erilaista toimintaa 

sekä ohjattuja liikuntahetkiä. Yhteisten liikuntahetkien tavoitteina ovat yhdessä liik-

kuminen, sosiaaliset kontaktit ja säännöllinen tekeminen. Vertaisohjatut liikuntaryh-

mät toimivat matalan kynnyksen periaatteella, jolloin ryhmiin on helppo tulla. Kun 

kyseessä on saman yhdistyksen jäsenet, on heillä yleensä taustalla jo yhteisenä nimit-

täjänä yhdistykseen liittyvä tekijä, kuten esimerkiksi sydänsairaus. Näin kaikki osallis-

tujat ja mahdollisesti myös ohjaajat ovat samalla tasolla ja ymmärtävät toinen toisi-

aan paremmin. 

 

Tarkoituksenani on kuvata vertaisohjaajuutta moniammatillisessa kontekstissa ja 

selvittää kyselyin sekä henkilökohtaisin keskusteluin koulutukseen osallistuneiden 

kokemuksia.  
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2 Mitä vertaisryhmätoiminta on? 

 

Vertaisohjaajuudelle ja vertaistoiminnalle on olemassa monia eri määritelmiä. Han-

namari Anttonen on opinnäytetyössään viitannut Tanja Laatikaisen vuonna 2010 

toimittamaan Asumispalvelusäätiö ASPAn Vertaistoiminta kannattaa julkaisuun, jossa 

määritellään seuraavasti: Vertaistoiminnan perusajatuksena on usko ihmisen omiin 

sisäisiin voimavaroihin. Vertaistoiminnan avulla ihminen löytää omat voimavaransa ja 

ottaa vastuuta omasta elämästään. Näin ihminen tulee passiivisesta avun vastaanot-

tajasta aktiiviseksi toimijaksi. Anna-Elina Pajunen ja Mirjami Koivunen ovat ”Vertais-

ryhmätoiminnan oppaassa” viitanneet puolestaan Eila Jantusen määritelmään ver-

taistuesta, jonka mukaan vertaistuki voidaan määritellä kokemukselliseen tietoon 

perustuvaksi sosiaaliseksi tueksi, jota annetaan ja saadaan keskenään samankaltai-

sessa tilanteessa olevien ihmisten välillä. Jorma Heikkinen määrittelee vertaistuen 

”10 vuotta Mielenterveyden keskusliiton vertaistukitoimintaa” -julkaisussa vuodelta 

2004 seuraavasti: Vertaistuki on samankaltaisten elämänkokemusten ja elämänvai-

heiden läpi käyneiden ihmisten keskinäiseen tasa-arvoisuuteen, solidaarisuuteen, 

kuulluksi ja ymmärretyksi tulemiseen sekä vastavuoroiseen kommunikaatioon ja tu-

keen perustuva ihmissuhteiden muoto. 

 

Yhteisiksi nimittäjiksi edellä mainituissa määritelmissä nousevat samankaltaiset teki-

jät osallistujien taustalla, sosiaalisuus ja toisten tuki, tasavertaisuudeksi, ja yhdessä 

tekemiseksi, jossa jokainen toimii tukijana ja tuettavana. Pajunen ja Koivunen muis-

tuttavat, että jokainen ryhmä on omanlaisensa ja perustuu erilaiseen tarpeeseen. 

Toisin sanoen jokaisella vertaistukiryhmällä on oma viitekehyksensä. Tuo viitekehys 

voi olla oma tai läheisen sairaus, vamma tai toimintakyvyn alenema. Usein vertais-

toimintaa määritelläänkin negatiivisten asioiden kautta. Välttämättä ei ajatella, että 

vertaistoiminnaksi voidaan määritellä moni muukin toiminta. Jos vertaistuen määri-

telmänä tarkastellaan Eila Juntusen kuvausta, yhteisen harrastuksen ympärille muo-
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dostuneessa yhdistyksessä usein annetaan ja saadaan sosiaalista tukea samankaltai-

sessa tilanteessa olevien ihmisten välillä. Ryhmän jäsenet puhuvat keskenään samaa 

”kieltä” ja tekevät yhteistyötä sosiaalisessa kontekstissa. Osallistujat eivät välttämät-

tä ajattele asiaa vertaistoiminnan kautta, vaikka yhteiset tapaamiset, kokoukset ja 

toiminta koetaankin voimaannuttavana. Samaa voimaantumisen tunnetta kuvataan 

usein myös vertaistoiminnasta saatavaksi.  

 

Vertaistoiminnan rakenteet voidaan kuvata joko pyramidina tai suppilona. Vesannon 

ja Tervon kuntien yhteisessä toukokuussa 2017 pidetyssä koulutusprojektissa koulu-

tettaville rakenne kuvattiin kuvion 1. mukaisesti. Pyramidiajattelun mukaisesti ver-

taistoiminnan perustan muodostavat yhteistyössä järjestöt, kunta ja terveystoimi. 

Jotta kokonaisuus toimisi, tarvitaan kaikkein osapuolien yhteistyötä. Asiakkaat ja ver-

taisohjaajat ovat osallisia edellä mainittuihin toimijoihin. Voidaan myös sanoa, että 

järjestöt, kunta ja terveystoimi muodostavat vertaistoiminnan asiakkaille ja -ohjaajille 

Kuva 1: Vertaistoiminnan perusta 
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erilaisia viitekehyksiä. Esimerkiksi sydänyhdistysten toimintaan osallistuvat ovat sa-

manaikaisesti kuntalaisia, paikallisen sydänkerhon tai -yhdistyksen jäseniä ja mahdol-

lisesti myös terveystoimen asiakkaita. Aktiiviset sydänyhdistyksen toimijat saattavat 

ohjautua myös vertaisohjaajiksi. Järjestöjen ja terveystoimen asiakkaat sekä vertais-

ohjaajat muodostavat varsinaisen vertaistoiminnan, jolla on oma viitekehyksensä, 

esimerkiksi sydänsairaudet.  

 

Tervon ja Vesannon osalta lähtölaukaus on tullut Vesannolta. Siellä kunnan poliitti-

seen päätöksentekoon osallistuva vanhusneuvosto oli kutsunut terveystoimen edus-

tajan kuultavaksi asian tiimoilta. Terveystoimelle on ollut ryhmämuotoista kuntou-

tustoimintaa, johon osallistujat ovat tulleet fysioterapeutin ohjaamana. Hoitopolku 

on kulkenut sairauden hoidon ja henkilökohtaisen kuntoutumisen kautta ryhmämuo-

toiseen toimintaan. Ongelmana on ollut se, että ryhmämuotoiseen toimintaan olisi 

enemmän tulijoita kuin ryhmiin mahtuu. Tähän ratkaisua on haettu vertaistoiminnas-

ta. Hyvin kuntoutuneet osallistujat, jotka eivät enää tarvitse fysioterapeutin koordi-

noimaa ryhmätoimintaa, voisivat jatkaa omatoimista harjoittelua vertaisryhmissä. 

Näin terveystoimen alla toimiviin ryhmäkuntoutuksiin vapautuisi paikkoja uusille asi-

akkaille ja vertaisryhmät ottaisivat ”konkarit” vastaan. Tällä mallilla kuntoutuja ei 

putoaisi niin sanotusti tyhjän päälle, vaan terveystoimen kuntoutumisen päättymisen 

jälkeen matka voisi jatkua vertaistoiminnassa. 

 

Tervon ja Vesannon osalta kaikilla toimijoilla on ollut aktiivinen rooli prosessin 

eteenpäin viemisessä. Kunnat ja terveystoimi ovat mahdollistaneet koulutusten jär-

jestämisen sekä materiaalien hankinnan ja järjestöt ovat keskuudestaan lähettäneet 

aktiivisia henkilöitä koulutuksiin sekä jakaneet asiasta tietoa. Suurimpana voimava-

rana lienee ollut kaikkien toimijoiden positiivinen suhtautuminen malliin, joka on 

mahdollistanut prosessin käynnistämisen.  
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3 Kuka / millainen vertaisohjaaja on? 

 

Vertaisohjaajana voi toimia kuka tahansa, joka itse haluaa. Vertaisohjaajien työ pe-

rustuu pääsääntöisesti vapaaehtoisuuteen. Yleensä he ovat itse saaneet apua vertais-

tuesta ja sitä kautta kiinnostuneet vertaisohjaajana toimimisesta. (Anttonen 2013, 9.) 

Usein puhutaan ohjaajasta, innostajasta, ideoijasta tai visionääristä. Vertaisryhmän 

ohjaajan ei tarvitse olla ammattilainen. Hän on tasavertainen ryhmänsä jäsenten 

kanssa, vaikka hänellä on ryhmän toiminnan kannalta erityinen asema. Vertaisryh-

män kaikilla jäsenillä on yhteinen vastuu ryhmän toiminnasta, ja jokainen ryhmäläi-

nen on omalta osaltaan vastuussa siitä, mitä ryhmässä tapahtuu. (Pajunen & Koivu-

nen 2010, 6.) Vaikka vastuu yhteisestä toiminnasta onkin kaikilla, vertaisohjaaja on 

liima joka pitää ryhmän kasassa. Yleensä ohjaaja on yksi ryhmäläisistä. Hän voi olla 

myös ulkopuolinen, jolla kuitenkin on samankaltaisia kokemuksia kuin ryhmän jäse-

nillä. Vertaisohjaaja on kuitenkin käsitellyt omat kokemuksensa niin, että pystyy oh-

jaamaan ryhmää ja kohtaamaan ryhmäläisten samankaltaiset kokemukset. Ryhmän 

ohjauksessa voi toimia myös työpari, josta molemmat voivat olla vertaisohjaajia tai 

toinen voi olla esimerkiksi tukihenkilö tai muu ammattilainen. Ammattilainen voi olla 

vertaisryhmässä monessa eri roolissa, kuten konsulttina, joka auttaa ryhmää ongel-

mien ratkaisemisessa, asiantuntija-alustuksien pitäjänä tai kouluttajana. Hän voi toi-

mia työnohjaajana vertaisohjaajalle. (Pajunen & Koivunen 2010, 6.) Vertaisohjaajalla 

onkin tärkeä rooli erityisesti silloin, kun ollaan käynnistämässä uutta toimintaa. Alku-

vaiheessa vertaisohjaajalta vaaditaan enemmän aktiivisuutta, että toiminta saadaan 

organisoitua ja vakiinnutettua osaksi normaalia viiteryhmän toimintaa. Anttonen 

viittaa Kaukkila ja Lehtosen 2008 julkaisuun ”Ryhmästä enemmän – Käsikirja ryhmä-

ohjaajan taitoja tarvitsevalle”, ryhmän alkaessa toimia aktiivisemmin, ohjaajan rooli 

muuttuu passiivisemmaksi ja hän huolehtii siitä, että ryhmä toteuttaa tehtäväänsä. 

Tavoitteena onkin, että vertaistoiminta on itseohjautuvaa toimintaa jossa kaikki osal-

listujat ovat vastuussa ryhmän toiminnasta.  
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Tervon ja Vesannon vertaisohjaajien koulutustilaisuudessa kyselyn muodossa käytiin 

läpi sitä, että kuka / millainen vertaisohjaaja on? Kyselyn vastauksia koottiin sisällön 

mukaan vertaisohjaajien ominaisuuksiin (kuvio 2.) ja vertaistoimintaan liittyen (kuvio 

3.). Kysymys oli: ”Mitä vertaistoiminta on?” ja se esitettiin osallistujille heti tilaisuu-

den alkuun ennen asioiden käsittelyä. 

Avoimeen kysymykseen tuli paljon erilaisia vastauksia. Vertaisohjaaja ja -toiminta 

koettiin niin ulkoilutus- ja jutteluseuraksi kuin myös samalla tasolla toimimiseksi. 

Keskeisimmäksi asiaksi nousi yhteisöllisyys: ”Me” -yhdessä toimiminen, toisia tukien, 

sama asia yhdistää, saman kaltaisten kanssa toimiminen, ryhmässä toimimista, yh-

dessä tekemistä ja liikkumista. Osallistujien ajatuksissa vertaistoiminta muodostui siis 

hyvin samanlaiseksi kuin Pajusen ja Koivusen kuvauksessa, eli yhdessä toimimiseksi, 

jossa kaikki osallistujat ovat vastuussa ryhmän toiminnasta. Toisaalta keskusteluissa 

kävi ilmi myös koulutettavien epävarmuus asioiden suhteen. Tätä asiaa on käsitelty 

seuraavassa kappaleessa.  

Kuvio 2: Kuka / millainen vertaisohjaaja on? 
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4 Roolit ja velvollisuudet vertaisohjaajatoiminnassa 

 

Vertaistoiminnassa ohjaajalla on monia erilaisia rooleja. Kuten aiemmin todettiin, 

vertaisohjaaja on liima joka pitää ryhmän kasassa. Toisaalta ohjaaja on kuin laivan 

kapteeni, joka ohjaa ryhmän ohi karikkojen ja myrskyjen. Ryhmämuotoisessa toimin-

nassa on aina osallisena erilaisia ihmisiä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että välillä ihmis-

ten väliset suhteet ovat törmäyskurssilla. Asia on hyvä tiedostaa, mutta siitä ei pidä 

tehdä ongelmaa. Asiaa käsitellään tarkemmin kappaleessa 5 Ongelmatilanteet.  On-

gelmien ratkaisija on yksi vertaisohjaajan rooleista.  

 

Kyselyssä esiin nousi myös vertaisohjaajan rooli vierellä kulkijana ja tukijana (kuvio 

2.). Hyvä ohjaaja on luotettava, empaattinen, oikeudenmukainen ja kannustava kaik-

kia ryhmäläisiä kohtaan (Pajunen & Koivunen 2010, 7). Kaikki ohjaajat ovat myös eri-

laisia. Ryhmänohjaaja ohjaa ryhmää omalla persoonallaan ja omilla taidoillaan. Jokai-

sessa vertaistukiryhmässä ryhmänohjaajalla on oma roolinsa ja työskentelytapansa 

(Pajunen & Koivunen 2010, 7). 

Kuva 3: Mitä vertaistoiminta on? 
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Toisaalta myös ryhmällä on vaikutusta ohjaajan toimintaan. Ryhmän luonne vaikut-

taa ryhmänohjaajan rooliin ja työtapoihin (Pajunen & Koivunen 2010, 7). Tämän 

symbioosin myötä ryhmien toiminta muodostuu aina erityislaatuiseksi.  

 

Ryhmämuotoinen toiminta koetaan yleensä voimaannuttavana ja terapeuttisena. 

Vaikka vertaistuki on terapeuttista, terapiaa sen ei ole tarkoitus olla (Pajunen & Koi-

vunen 2010, 7). Tämä asia ohjaajan tulisi aina muistaa. Vertaisohjaaja voidaan kokea 

myös luotettuna henkilönä, jolle voidaan kertoa omista asioista ja ongelmista. Tällai-

nen voi aiheuttaa ohjaajan tarpeetonta kuormitusta, erityisesti jos kyse on osallistu-

jan henkilökohtaisista ongelmista sekä vaikeuksista. Vertaisohjaajan ei pidä, eikä hän 

saa ruveta terapoimaan ketään. Sitä varten on koulutetut ammattilaiset, joiden luok-

se kyseinen avuntarvitsija tulee ohjata.  

 

Pajunen ja Koivunen nostavat ohjaajan velvollisuuksina esiin aidon kiinnostuksen ja 

ryhmänohjaamiseen sitoutumisen. Ryhmän toiminta on yhtä niin aktiivista kuin ryh-

män ohjaaja on. Jos ohjaaja ei ole oikeasti innostunut ja ota vastuuta organisoinnista, 

voi ryhmän toiminta kuivua kokoon ennen kuin se on edes kunnolla päässyt käyntiin. 

Toisaalta ohjaajaa ei ole tarkoitus uuvuttaa liian suurella kuormituksella. Edellä jo 

todettiin, että vertaisryhmän kaikilla jäsenillä on yhteinen vastuu ryhmän toiminnas-

ta, vastuuta siis ei saa kasata yksin ohjaajan harteille. Harrastus- ja virkistystoimin-

taan painottuvassa vertaistukiryhmässä ohjaajan roolina voi olla käytännön järjeste-

lyistä huolehtiminen, yhteisestä toiminnasta sopiminen tai aloittajana toimiminen. 

Ohjaaja voi omalla toiminnallaan tukea ryhmäytymistä sekä turvallisen ja sallivan 

ilmapiirin muodostumista, jolloin jokaisella ryhmän jäsenellä on tilaa olla oma itsensä 

ja saada äänensä kuuluville omaksi ja yhteiseksi hyväksi (Pajunen & Koivunen 2010, 

7). Vertaisohjaajan rooli on siis varsin monipuolinen. Velvollisuudet, kuten mahdollis-

tajana, aloittajana ja aktivoijana toimiminen, kietoutuvat vertaisohjaajan rooleihin.   
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5 Ongelmatilanteet 

 

Vertaisryhmän osallistujat ovat ryhmässä saman viitekehyksen kautta, kuten aiem-

min todettiin. Tämä ei kuitenkaan estä sitä, etteikö ongelmatilanteita voisi esiintyä. 

Konfliktit ja erimielisyydet ovat luonnollisia, vääjäämättömiä ilmiöitä kaikkialla, missä 

ihmiset kokoontuvat yhteen ja haluavat yhdessä eheytyä ja kasvaa (Pajunen & Koivu-

nen 2010, 12). Konfliktien syntymistä ei pysty eikä pidäkään estää.  Pajunen ja Koivu-

nen siteeraavat edelleen Kaukkilan ja Lehtosen vuonna 2008 ilmestynyttä julkaisua 

Ryhmästä enemmän, Käsikirja ryhmänohjaajan taitoja tarvitsevalle: ”Konfliktit ryh-

mässä vaikuttavat myös positiivisesti ja ovat tarpeellisia – ilmapiiri tuulettuu, syntyy 

uutta, ymmärrys muita ihmisiä ja asioita kohtaan lisääntyy ja ryhmä tiivistyy”. Ryh-

män toiminnassa erimielisyyksiä saattavat aiheuttaa esimerkiksi henkilökemiat, jän-

nitteet ryhmälaisten välillä, ongelmatilanteet tai erilaiset näkemykset siitä, kuinka 

asiat tulisi hoitaa.  Ongelmatilanteita ei tarvitse pelätä, vaan niihin tulisi puuttua vä-

littömästi käymällä asiat läpi esimerkiksi ryhmän kanssa yhdessä. Käsittelemättä jät-

täminen voi vaikuttaa ryhmän tavoitteiden toteutumiseen ja ilmapiiri ryhmässä voi 

jännittyä (Pajunen & Koivunen 2010, 12). 

 

Ryhmädynamiikan lisäksi ongelmatilanteita voivat aiheuttaa ohjaajan omaa elämää 

kohdanneet ongelmat. Vertaisohjaajaksi ryhdytään yleensä halusta auttaa ja tukea 

muita samassa elämäntilanteessa olevia, mutta pelkkä auttamisen halu ei kuitenkaan 

takaa ohjaajan voimavarojen riittävyyttä (Pajunen & Koivunen 2010, 17). Voimavaro-

jen riittävyyteen ja ohjaajan jaksamiseen vaikuttaa muun muassa hänen oma elä-

mäntilanteensa, stressi, ravitsemus, uni ja mahdolliset omat sairaudet. Tärkeää on 

tunnistaa oman jaksamisensa ja osaamisensa rajat. On hyvä muistaa, että kyse on 

vapaaehtoistyöstä, ja suhteuttaa työmäärä niin, että toiminta on mieluisaa ja palkit-

sevaa (Pajunen & Koivunen 2010, 17). Toisten vertaisohjaajien tapaaminen, koulut-

tautuminen ja kouluttajien tuki auttavat myös jaksamaan paremmin. Mikäli oma ti-
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lanne alkaa tuntua haasteelliselta ja jaksamisen kanssa alkaa olla ongelmia, kannat-

taa asiasta keskustella kouluttajien tai jonkun muun henkilön kanssa.  

 

Tervon ja Vesannon koulutustilaisuuden päätteeksi osallistujille annettiin lopputeh-

täväksi keskustella pienryhmissä ja vastata kolmeen kysymykseen:  

1. Mitä ajatuksia heräsi?  

2. Mitä toivoisit jatkolta?  

3. Mikä saisi sinut jaksamaan?  

 

Kuudelta ryhmältä kerätyissä vastauksissa esiin nousi muun muassa yhteistä tekemis-

tä ja kokoontumista koulutuksessa olevien vertaisohjaajien kesken. Lisäksi oltiin vailla 

vertaisohjaajan vertaiskaveria sekä todettiin, että useampi ohjaaja samassa ryhmässä 

auttaa jaksamaan. Toivottiin myös lisää ideoita sekä ryhmien toimintasäännöt kun-

toon. Eräs ryhmä toivoi ihmissuhdekoulutuksen lyhyttä oppimäärää, jossa opetettai-

siin miten käsitellä ongelmia. Sama ryhmä toivoi tietoa ryhmädynamiikasta ja organi-

saatio-oppia. Tulosten perusteella koulutukseen osallistujat toivovat saavansa edel-

leen jatkossa tukea uusien ja vaikeiden asioiden käsittelyyn sekä jatkokoulutusta. 
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6 Pohdinta 

 

Vertaisohjaajaprojektia on ollut mielenkiintoista seurata vierestä. Kunnan, terveys-

toimen ja järjestöjen edustajat ovat kulkeneet yhdessä pitkän matkan. Tuon matkan 

varrella on juotu kahvia, istuttu kuuntelemassa asiantuntijaesityksiä, opittu, kuntoiltu 

ja tasapainoiltu ihan konkreettisestikin.  Vertaisohjaajat ovat saaneet oppia kuntosa-

lilla toimimisesta, tuolitansseista kuten myös tasapainon harjoittamisesta. Työn liit-

teenä Tervon ja Vesannon ohjaajat saavat kukin omat ohjeet kuntosalilla harjoitte-

luun. Kuvat ohjeisiin on otettu molempien kuntien kuntosaleilta erikseen, jotta oh-

jeet olisivat mahdollisimman selkeät. Ohjaajien kanssa on myös yhdessä käyty saleilla 

ja he ovat saaneet mahdollisuuden kysyä sekä tutustua laitteisiin ohjatusti. Lisäksi 

ohjaajat saavat kuvalliset koti- ja kerhoharjoitteet, jossa jumppakuminauhan avulla 

on mahdollista tehdä samoja liikkeitä kuin kuntosaleilla. Erilaisia työkaluja on siis an-

nettu koulutuksen myötä tuleville ohjaajille. Osallistujat ovat jo osoittaneet oman 

innokkuutensa ilmoittautumalla vapaaehtoisiksi koulutukseen. Heillä on siis motivaa-

tiota valmiina. Viimeisen tapaamisen myötä vertaistoiminta kohtaa sen kuuluisa sa-

volaisen haasteen: se on aloittamista vaille valmis. Tulevat ohjaajat kaipaavat alussa 

varmasti apua ja tukea. Mikäli sitä tarjotaan, mahdollistetaan projektin käytäntöön 

vakiintuminen. Karikkoja on edessä varsinkin toiminnan käynnistymisen alkumetreil-

lä. Toivoa sopii, että vertaisohjaajista on koulutuksen aikana koulittu kokeneita meri-

karhuja, jotka luotsaavat vertaistoiminnan ohi epäonnistumisten karikkojen sekä 

välttävät alun myrskyt. Toimivat vertaistuki on kultaakin kalliimpaa niin ohjaajalle 

itselleen kuin toiminnan mahdollistavalle perustalle. 

 

Prosessin viimeinen virallinen tapaaminen on maanantaina 27.11.2017, jolloin pide-

tään osallistujien kesken koulutuksen yhteenveto sekä pikkujoulut. Tuota jälleennä-

kemistä odotan innolla, sillä tapaan jälleen yhden oman viitekehykseni ihmisiä: ver-

taisohjaajia.  
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