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Työpajat ja rinnakkaisseminaarit 3.4.2020
Valitse näistä ilmoittautumisen yhteydessä yksi ensisijainen ja yksi varalle.

2.  LAADULLINEN ARVIOINTI PERHEIDEN 
KOHTAAMISPAIKAN TUKENA 

Osallistujamäärä 50

Työpajassa esitellään Lastensuojelun Kes-
kusliiton Perheet keskiöön! -hankkeessa 
kehitetty laadullinen itse- ja vertaisarvioin-
timalli. Mallia on testattu ja pilotoitu eri 
puolella Suomea eri tyyppisissä perhei-
den kohtaamispaikossa.  Kehittämistyö-
tä on tehty yhteistyössä valtakunnallisen 
Perhekeskustoiminnan kehittämisen kans-
sa. Työpajan tavoitteena on kuulla myös 
osallistujien ajatuksia mallin toimivuu-
desta ja soveltuvuudesta myös muun-
laiseen kohtaamispaikkatoimintaan. 

1.  MITEN KOHTAAMISPAIKAT JA 
JÄRJESTÖT TUKEVAT – JA VOISIVAT 
TUKEA – IHMISIÄ DIGITALISOITUVASSA 
MAAILMASSA? 

Osallistujamäärä 30

Jopa miljoona suomalaista katsoo di-
giloikkaa sivusta. Puolella suomalaisista 
on esteitä käyttää sähköisiä sosiaa-
li- ja terveyspalveluja. Ongelmia on van-
hoilla ihmisillä, mutta myös nuorilla ja 
työikäisillä. Järjestöt tarjoavat monen-
laista digineuvontaa eri puolilla Suomea. 
Mikä toimii ja mitä uutta kaivataan? 

Työpajan aluksi erityisasiantuntija Erja 
Saarinen SOSTEsta esittelee lyhyes-
ti Ihan pihalla -tutkimusta, joka käsit-
telee vanhojen ihmisten syrjäytymistä 
digitaalisen myllerryksen keskellä. Tut-
kimus ja sen tiivistelmä ovat SOSTEn si-
vuilla: https://www.soste.fi/ihan-pihalla/

3.  MITEN EDISTÄÄ KOHDERYHMÄN OSALLISUUTTA 
TOIMINNASSA - VINKKEJÄ JA AJATUSTENVAIHTOA 

Osallistujamäärä 40

Music Against Drugs ry:n työpaja kohtamispaikkapäivillä kä-
sittelee kohderyhmien osallisuuden edistämistä toiminnassa. 

Työpajassa esitetään case-esimerkein, millaisia työka-
luja yhdistys on hyödyntänyt kohderyhmiensä osalli-
suuden edistämisessä, vaihdetaan osallistujien kanssa 
kokemuksia ja näkemyksiä asiasta sekä kehitetään yh-
dessä keinoja kohdata osallistujien kohderyhmiä. 

4. KOHTAAMISIA VERKOSSA 
Osallistujamäärä 10 

Erilaiset digitaaliset alustat 
ovat kohtaamispaikkoja, joil-
la voidaan tavoittaa myös nii-
tä kohderyhmiä, joilla ei syystä 
tai toisesta ole mahdollisuut-
ta osallistua kasvokkaisiin koh-
taamisiin. Työpajassa kuullaan 
esimerkkejä discord-alustal-
la toteutetuista verkkoryhmis-
tä omaishoitajille ja nuorille 
sekä suunnitellaan alusta koh-
taamispaikkatoimijoiden kes-
kinäistä yhteydenpitoa varten. 
Osallistujat tarvitsevat table-
tin tai kannettavan tietoko-
neen työskentelyä varten. 

https://www.soste.fi/ihan-pihalla/
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5. MONINAISUUDEN KOHTAAMINEN 
Osallistujamäärä 10 

Työpajassa tutustutaan teemaan aluksi koh-
taamisten seitsemän k:n periaatteiden kaut-
ta. Osallistujat pääsevät pohtimaan työpajassa 
sitä, kuinka he omassa työssään kohtaavat mo-
ninaisuutta.  Työpajassa hyödynnetään Pa-
remmin Yhdessä ry:n Yhteiskuntavalmentaja 
-koulutuksessa kehittämiä kotoutumispolku-
kortteja, joiden avulla ihmiselle avautuu konk-
reettisesti maahan muuttamisen prosessin eri 
vaiheet (esim. eri viranomaisten kanssa). Ta-
voitteena on vahvistaa sitä, miten kukin voi-
si työssään tukea erilaisissa elämäntilanteissa 
olevia ihmisiä erilaisilla taustoilla. Työpajan 
toteuttavat yhteistyössä paremmin Yhdes-
sä ry sekä Monikulttuurikeskus Gloria ry. 

6.  TYÖTTÖMÄT MIEHET JA 
TOIMINTAKYKY 

Osallistujamäärä 25

Tavoitteet: Esittelemme hank-
keemme toimintamuotoja, joilla 
50-59 -vuotiaat pitkäaikaistyöttö-
mät miehet jyvässeudulla saadaan 
aktivoitua hankkeessa järjestettä-
vään toimintaan mukaan heidän 
toimintakykynsä kohentamisek-
si kohti uudelleen työllistymistä.

Työpajan toimintaesittely sisältää 
tallenteen Työttömän Iltamat klo 13 
-esityksestä, joka on toteutettu yh-
dessä hankkeeseen osallistunei-
den työttömien miesten kanssa.

7.  YHTEISÖLLINEN TOIMINTAKULTTUURI 
KOHTAAMISPAIKOISSA JA YKSINÄISYYDEN 
VÄHENTÄMISESSÄ

Osallistujamäärä 60 

Mitä yhteisöllinen toimintakulttuuri on? Voi-
ko kohtaamispaikoissa toteuttaa yhteisöllistä 
sosiaalityötä? Työpajassa esitellään case-ta-
pausten kautta Keski-Suomen sosiaalialan 
osaamiskeskuksen Yhdessä ei olla  yksin -hank-
keen havaintoja yksinäisyyden syistä ja asuk-
kaiden osallisuuden esteistä. Maakunnallista 
yksinäisyyshanketta toteutettiin STEAn rahoi-
tuksella 2017-2019. Hankkeen suositusten 
ohella keskeisenä käsityksenä nousee kohtaa-
misen merkityksellisyys, asukkaan oma toi-
mijuus ja yhteisöllinen toimintakulttuuri.

Esittelyjen ohessa käydään osallistava kes-
kustelu. Ei varsinaista ryhmätyöskentelyä.

8.  TASAVERTAINEN VUOROVAIKUTUS 
AVOIMISSA KOHTAAMISPAIKOISSA JA 
HYVINVOINTIKESKUKSISSA

Osallistujamäärä 20 

Millaiset tilat, välineet ja puitteet edistä-
vät eri ihmisten kohtaamisia ja tasaver-
taista vuorovaikutusta? Millainen merkitys 
on työntekijöillä ja vapaaehtoisilla? Mil-
laista tasavertainen ja muita kunnioitta-
va käyttäytyminen ja puhe on ja miten sitä 
mahdollistetaan? Mitä  esteitä on tasaver-
taisille kohtaamisille avoimissa kohtaamis-
paikoissa ja miten niitä voitaisiin poistaa? 

Työskentely tapahtuu dialogises-
ti ja vuorovaikutteisia menetelmiä 
käyttäen. Kokemustietoa hyödynne-
tään ja mukaan kutsutaan myös hyvin-
vointikeskusten asiakkaita.


