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Lukijalle
Pidät kädessäsi Oppia, innostusta ja draamaa -julkaisua,
joka kuvaa lähtökohtia vapaaehtoistoiminnan järjestämiselle
oppilaitosyhteistyössä. Jos samaa asetelmaa katsotaan oppilai
toksen ja opiskelijan näkökulmasta, voidaan puhua vapaaehtois
toiminnasta oppimisesta.

Tässä esitellyt käytännön kokemukset on kerätty
Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa
KAMU – Kaveriohjausta maahanmuuttajille
-hankkeessa (2013–2014). Sen aikana luotiin toimintamalli, jossa Metropolia Ammattikorkeakoulun
sosionomiopiskelijat ja Keskuspuiston ammattiopiston maahanmuuttajataustaiset opiskelijat toimivat
toisensa KAMU-pareina noin vuoden ajan.
Joskus vapaaehtoistoimintaan osallistuminen voi
herättää vahvoja tunteita, aikaansaada ”arjen draamaa”, minkä vuoksi vapaaehtoistoiminnassa toimiville opiskelijoille on syytä kehittää oikeanlaiset tuki- ja
ohjausjärjestelmät. KAMU-hankkeessa Kalliolan
setlementin tehtävänä oli kouluttaa sosionomiopiskelijat vapaaehtoistoimintaan ja tarjota KAMU-parina toimivalle sosionomiopiskelijalle hänen tarvitsemaansa ohjausta ja tukea.
Vapaaehtoistoiminnan organisaation ja oppilai
toksen keskinäisen yhteistyön lisäksi KAMU-hank
keessa kehitettiin pedagogisia pelejä ja vuorovai
kutteisia draamatarinoita vapaaehtoistoimintaan.
Julkaisussa kuvataan myös, miten niitä on mahdol
lista käyttää vapaaehtoistoiminnan prosessin eri
vaiheissa.
Julkaisun kohderyhmänä ovat erityisesti vapaa
ehtoistoimintaa toteuttavat organisaatiot. Sitä on
mahdollista lukea rinnakkain Vapaaehtoistoiminnasta oppimaan -julkaisun kanssa. Vaikka tässä kuvatut

esimerkit liittyvät sosiaalialaan, niitä on mahdollista
soveltaa laajasti myös muille aloille.
Kiitämme lämpimästi kaikkia tämän julkaisun
kirjoittamistyöhön osallistuneita, erityisesti Niina
Mannista, Eija Raatikaista, Minna Suoknuutia, Sanna
Simosta ja KAMU-hankkeen ohjausryhmää.
Toivomme, että Oppia, innostusta ja
draamaa -julkaisu herättää kiinnostusta
kehittää uusia yhteistyömuotoja ja
mahdollisuuksia vapaaehtoistoiminnasta
oppimiselle. Antoisia lukuhetkiä!
Marja Kannelsuo ja Mai Salmenkangas

Tervetuloa tu
tustumaan
K AMU-hankk
een
kokemuksiin
ja tuotoksiin
myös osoittee
ssa
http://kamu.
metropolia.fi
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Opiskelija
vapaaehtoistoiminnan
organisaatiossa
Vapaaehtoistoiminnan harjoittelu
Monessa oppilaitoksessa opiskelijan on mahdollista sisällyttää vapaaehtoistoimintaa opintoihinsa.
Kyse on laajentuneesta oppimiskäsityksestä, jonka
seurauksena tunnustetaan erilaisissa ympäristöissä
ja eri tavoin kerätty kokemus ammatillisen kasvun
näkökulmasta merkitykselliseksi.
Vuodesta 2011 lähtien Metropolian sosionomiopiskelijoiden opetussuunnitelmaan on sisältynyt
opintojakso, jonka tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä vapaaehtoistoiminnasta ja tarjota
heille vapaaehtoistoimintaan liittyviä omakohtaisia
kokemuksia. Yksi KAMU-hankkeen tavoitteista oli
kehittää kyseistä vapaaehtoistoiminnan harjoittelua
yhteistyössä Metropolian Ammattikorkeakoulun,
Keskuspuiston ammattiopiston ja Kalliolan setlementin kesken (ks. lisää sivulla 12).
Metropoliassa koettu tarve tarjota opiskelijoille
mahdollisuus vapaaehtoistoiminnan harjoitteluun
kumpuaa osittain yhteiskunnan palvelujärjestelmän muutoksesta, jossa vapaaehtoistoiminnalla on
aikaisempaa keskeisempi rooli. Toisaalta vapaaehtoistoiminta on erinomainen ympäristö sosiaalialalla
keskeisten taitojen ja lähestymistapojen, kuten
sosiaalipedagogisen ajattelun, omaksumiseen
käytännössä. Sosiaalipedagogiikassa erityisen

merkittävässä roolissa on voimavaraistava, osallistava
ja innostava työote, joka hyödyntää ihmisten omaa
luovuutta ja innovatiivisuutta.
Monen toimijan mielestä ei ole mahdollista puhua
aidosta vapaaehtoistoiminnasta, jos vapaaehtoistoiminta sisältyy opiskelijan opetussuunnitelmaan.
Opintopisteet ja valmistuminen toimivat tällöin
keskeisinä motiiveina, vaikka monella opiskelijalla
ehkä olisi omakohtaisiakin motiiveja vapaaehtoistoimintaan. Siksi Metropoliassa ei puhutakaan tässä
yhteydessä varsinaisesta vapaaehtoisuudesta, vaan
käytetään ilmaisuja vapaaehtoistoiminnan harjoittelu ja vapaaehtoistoiminnasta oppiminen.
Jatkossa kuvataan esimerkinomaisesti, miten vapaaehtoistoiminnan harjoittelu toteutetaan Metropolian
sosiaalialalla.
Tavallisesti Metropolian sosionomiopiskelijat
etsivät vapaaehtoistoiminnan harjoittelupaikkansa
itse. Opiskelijan harjoitteluympäristö ja toiminnan
sisältö määräytyvät opiskelijan ja yhteistyökumppanin sopimuksen mukaisesti. Reunaehtoina toimivat
harjoittelulle opetussuunnitelmassa asetetut osaamistavoitteet ja sisällöt, jotka on kuvattu viereisellä
sivulla.
Käytännössä vapaaehtoistoiminnan harjoittelu voi
sisältää vapaaehtoistoiminnan kaltaista toimintaa
esimerkiksi tukihenkilönä. Tämän lisäksi se voi olla

Lisää vapaaehtoistoiminnan merkityksestä sosiaalialalla ja Metropolian opintojen sosiaalipedagogisesta
perustasta voi lukea Vapaaehtoistoiminnasta oppimaan -julkaisusta.
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VAPAAEHTOISTOIMINNAN
HARJOITTELUN OSAAMIS
TAVOITTEET JA SISÄLLÖT
METROPOLIAN SOSIONOMI
-KOULUTUKSEN OPETUS
SUUNNITELMASSA
VUONNA 2014

Sisältö

Osaamistavoitteet
Opiskelija tuntee vapaaehtois- ja kansalaistoimintaa sosiaalialalla. Opiskelija
suunnittelee ja toteuttaa harjoittelunsa
oman ammatillisen erityisosaamisensa
kehittymishaasteet huomioiden. Hän
vahvistuu ammatillisessa osaamisessaan.
Opiskelija edistää toiminnallaan oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä.

vaikkapa kampanjan suunnittelua kansalaisjärjestölle, arviointitiedon kokoamista vapaaehtoistoimintaa
organisoivalle kunnalle, vertaisryhmän vetämistä
muille vapaaehtoisille tai leirin ohjaamista. Ensisijaisen tärkeää on, että toiminta lisää opiskelijan
ymmärrystä vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan
kontekstista.
Aloittaessaan vapaaehtoistoiminnan harjoittelun
Metropolian opiskelijan on täytynyt suorittaa ensimmäisen lukuvuoden sosionomin opinnot tai hankkia
niitä vastaavat taidot (opintojen tarkat sisältökuvaukset on esitetty Metropolian sähköisessä opinto-oppaassa http://opinto-opas-ops.metropolia.fi/).
Harjoittelu suositellaan aloitettavaksi lukukausien
alussa, jolloin myös vapaaehtoistoiminnan koulutukset usein käynnistyvät. Tavallisesti opiskelijat ovat
muiden opintojensa parissa arkipäivisin klo 8–16,

Opiskelija tuntee vapaaehtoistoiminnan merkityksen, periaatteet
ja käytännöt sosiaalialalla. Harjoittelu suoritetaan opintojen aikana
opiskelijan esittämän suunnitelman
mukaisesti. Harjoittelu voi olla
esimerkiksi kansalaistoimintaa, vapaaehtois- ja tukihenkilötoimintaa.

joten vapaaehtoistoiminnan harjoittelu sijoittuu
yleensä muihin ajankohtiin. Harjoittelu voidaan
toteuttaa myös loma-aikoina.
Syksyllä 2014 aloittaneiden opiskelijoiden vapaaehtoistoiminnan harjoittelu koostuu 5 opintopisteestä (5 x 27 h = 135 h). Se on mahdollista suorittaa
useassa organisaatiossa, kuitenkin vähintään 20 tuntia yhdessä paikassa. Opiskelijan ja yhteistyökumppanin tarpeista riippuen harjoittelu voi olla lyhyt ja
intensiivinen tai se voi olla ajoitukseltaan löyhempi
ja jakautua pitkälle ajanjaksolle.
KAMU-hankkeen aikana järjestetyissä verkostoseminaareissa vahvistui käsitys, että opiskelijalle
vapaaehtoistoiminnan harjoittelupaikan löytäminen
ja vapaaehtoistoiminnan organisaatiolle työtehtävien järjestäminen voivat olla melko työläitä tehtäviä.
Opiskelijat olivat saattaneet esimerkiksi toivoa hyvin
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ESIMERKKI TOIMIJOIDEN MAHDOLLISISTA TEHTÄVISTÄ VAPAAEHTOIS
TOIMINNAN HARJOITTELUN PROSESSISSA
(Mukaillen: Faculty Handbook. A Teacher Guide to Service-Learning)

Opiskelija

Opiskelija kartoittaa yhteistyön mahdollisuuksia
vapaaehtoistoiminnan organisaatioissa.
Opiskelija orientoituu vapaaehtoistoimintaan.
Opiskelija laatii oppimistavoitteet ja harjoittelusuunnitelman
yhteistyössä vapaaehtoistoiminnan organisaation kanssa.
Opiskelija sitoutuu toimintaan ja toiminnan reflektointiin.
Opiskelija toimii laatimansa suunnitelman mukaisesti
eettisesti ja vastuullisesti.
Opiskelija arvioi oppimistaan ja osallistuu yhteistyön
arviointiin ja kehittämiseen.

Vapaaehtoistoiminnan
organisaatio

Organisaatio ilmoittaa yhteistyöhalukkuudesta ja tarjolla
olevista tehtävistä.
Organisaatio nimeää yhdyshenkilön.
Organisaatio järjestää opiskelijalle orientaation
organisaatioonsa ja mahdollisesti vapaaehtoistoiminnan
koulutuksen.
Organisaatio laatii harjoittelusuunnitelman yhteistyössä
opiskelijan kanssa.
Organisaatio ohjaa opiskelijan toimintaa ja tarjoaa tukea.
Organisaatio osallistuu yhteistyön arviointiin ja kehittämiseen.

Oppilaitos

Oppilaitos nimeää vapaaehtoistoiminnan harjoitteluun
vastuuhenkilön
Oppilaitos luo edellytykset sille, että kaikki opiskelijat
voivat orientoitua vapaaehtoistoimintaan.
Oppilaitos ohjaa opiskelijan oppimista.
Oppilaitos tukee opiskelijan oppimisen arviointia.
Oppilaitos osallistuu yhteistyön arviointiin ja kehittämiseen.
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intensiivistä harjoittelua tilanteessa, jossa organisaatiolla ei ollut paljonkaan toimintaa. Toisaalta organisaatio oli ehkä tarjonnut tekemistä aikoina, jolloin
opiskelija ei kyennyt siihen tarttumaan muiden
opintojensa vuoksi.
Odotusten selkiyttäminen, aikataulujen yhteensovittaminen ja sopivien työtehtävien määrittely
olivat vieneet paljon aikaa jokaisen organisaation ja
opiskelijan kanssa erikseen. Ylimääräistä vaivannäköä olivat vaatineet myös tilanteet, joissa opiskelija
halusi aloittaa harjoittelunsa, kun kaikille yhteinen
orientaatio oli juuri toteutettu. Tehokkaammalle tiedotukselle ja koordinaatiolle koettiin suurta tarvetta,
mihin hankkeessa etsittiinkin ratkaisuja.

Yhteistyön selkeyttäminen
Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminnan organisaation ja oppilaitoksen yhteistyö sisältää säännöllistä
kommunikaatiota ja yhteistoimintaa, jossa jokaisen
rooli on merkityksellinen. Seifer-Conners (2007, 6−7)
on listannut onnistuneen vapaaehtoistoiminnasta
oppimisen lähtökohdiksi muun muassa seuraavat:
•
•
•
•
•

yhdessä suunnittelu
vastavuoroisuus
roolien selkeys
jatkuva vuoropuhelu toimijoiden välillä
korkeakoulujen selvästi määritellyt tavoitteet.

Metropolian ja sen kumppaneiden yhteistyön
kehittämiseksi KAMU-hankkeessa järjestettiin
vapaaehtoistoiminnan organisaatioiden kanssa
verkostoseminaareja, joissa keskusteltiin yhteistyön
haasteista ja etsittiin niihin ratkaisuja. Seminaarien
konkreettisena tuotoksena syntyi yhteistyölomake,
jonka tavoitteena on selkeyttää eri organisaatioiden toimintakäytäntöjä ja odotuksia suhteessa
vapaaehtoistoiminnan harjoitteluun. Sen täyttävät omalta osaltaan Metropolia ja sen keskeiset
yhteistyökumppanit.
KAMU-hankkeen aikana selkeytettiin lisäksi
jokaisen vapaaehtoistoiminnan harjoitteluprosessiin
osallistuvan toimijan tehtäviä. Viereisellä sivulla kuvattu esimerkki työnjaosta perustuu ehkäpä tavallisimpaan tilanteeseen, jossa toimijoita on kolme:

opiskelija, vapaaehtoistoiminnan organisaatio ja
oppilaitos. KAMU-hankkeen aikana kehitettiin myös
yhteistyömallia, jossa toimijoita oli tästä poiketen
neljä. Tällöin vapaaehtoistoiminnan organisaatio eli
Kalliolan setlementti toimi vapaaehtoistoiminnan
asiantuntijana ja varsinainen harjoittelu suoritettiin
oppilaitoksessa eli Keskuspuiston ammattiopistossa
(ks. lisää sivulla 12). Tehtävät voivat määräytyä eri
tavoin organisaatioiden tarpeiden mukaan.
Vapaaehtoistoiminnan harjoittelun onnistunut
toteutus edellyttää kaikkien osapuolten sitoutumista
yhteistyön kehittämiseen, ja vuoropuhelua organisaatiotasolla tarvitaan säännöllisesti. Metropoliassa
on tavoitteena järjestää vapaaehtoistoiminnan
harjoittelupaikkoja tarjonneiden organisaatioiden
kanssa yhteinen tilaisuus vähintään kerran vuodessa.

Vapaaehtoistoiminnan koulutus
Lähtökohtaisesti vapaaehtoistoimintaa voi tehdä kuka tahansa tavallisen kansalaisen taidoin.
KAMU-hankkeen aikana kuitenkin ilmeni, että vapaaehtoistoiminnan koulutus on opiskelijoille hyödyllinen heidän harjoittelunsa alussa. Opiskelijoille on
tarpeellista oppia erottamaan ammattilaisen ja vapaaehtoisen roolit toisistaan, koska he ovat opintojensa aikana tekemisissä molempien roolien kanssa.
Koulutuksen tarve korostuu tukihenkilötoiminnassa,
joka on pitkäaikaista ja vaatii erityistä sitoutumista.
Tällöin koulutustarve on erilainen niin pituuden
kuin sisällön suhteen verrattuna tilanteeseen, jossa
vapaaehtoistoiminnan harjoittelu sisältää vaikkapa
tapahtumien järjestämistä.
KAMU-hankkeen kumppani Kalliolan setlementti
korostaa, että kaikki vapaaehtoiset tarvitsevat laaja-alaista näkemystä vapaaehtoistoiminnan luonteesta ja periaatteista, jotta heille syntyy realistinen
käsitys tulevasta tehtävästään. Koulutuksella voidaan
mahdollistaa opiskelijalle erityisen rikas oppimiskokemus. Hänellä on myös oikeus saada tietää
vapaaehtoiselle tarjottavista tukitoimista. (Kalliolan
setlementti n.d.; Korpijärvi – Lipasti-Raulus – Tuori
2014, 13.)
Koulutuksen tuomasta ymmärryksestä on hyötyä
niin vapaaehtoiselle itselleen kuin toiminnan kohteellekin. Kohderyhmät ja -yhteisöt voivat olla hyvin-

Vapaaehtoistoiminnan harjoittelun lähtökohtia kuvaaviin yhteistyölomakkeisiin voi tutustua Metropolian
wiki-sivuilla https://wiki.metropolia.fi, ”Sosiaalialan vapaaehtoistoiminnan harjoittelu” -työtilassa.
Lomake on julkinen, ja sitä käytetään myös tarjolla olevista vapaaehtoistoiminnan harjoittelupaikoista
tiedottamiseen opiskelijoille.
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kin erilaisia, ja on tärkeää tarjota vapaaehtoistoimintaan osallistuvalle riittävästi taustatietoa laadukkaan
toiminnan toteuttamiseksi. Onnistuneeseen uuden
vapaaehtoisen vastaanottoon liittyy monta vaihetta,
ja koulutus näyttelee tässä prosessissa tärkeää roolia.
(Kalliolan setlementti n.d.; Kaila 2014, 33–36).
Tässä kuvataan yhtä mahdollista lähestymistapaa
koulutuksen järjestämiseen ottamalla esimerkiksi
Kalliolan setlementin vapaaehtoisten perehdytys- ja
peruskoulutus. Niiden teemoja ovat:
• vapaaehtoistoiminnan määritelmiä, yleisyys ja
merkitys Suomessa
• vapaaehtoistoiminnan luonne ja toiminnan tavoite
• organisaation periaatteet, rakenne ja toiminta
• eri toimintamuodot, joihin vapaaehtoinen voi
osallistua
• vapaaehtoisen motiivit, odotukset, vahvuudet
ja kehittämistarpeet

•
•
•
•

vapaaehtoisen oikeudet
eettiset kysymykset
monikulttuurisuus ja tasa-arvo
oikeudelliset- ja vakuutusasiat.

Säännöllisestä vapaaehtoistehtävästä kiinnostuneen perehdytys alkaa ensitapaamisesta lähtien. Sen
yhteydessä kuvaillaan yhteisöä ja vapaaehtoistoimintaa. Varsinainen perehdytyskoulutus sisältää tietoa
vastaanottavasta organisaatiosta ja sen toimintatavoista. Vapaaehtoistoiminnan organisaatioiden
historia ja arvot eroavat toisistaan, ja niiden pohtiminen auttaa ymmärtämään toimintaa kokonaisuutena.
(Kalliolan setlementti n.d.; Korpijärvi − Lipasti-Raulus
− Tuori 2014, 9−12; Kaila 2014, 33–36.)
Peruskoulutuksessa luodaan osallistujille kuva
vapaaehtoistoiminnan yleisyydestä ja merkityksestä
Suomessa. Koulutuksessa määritellään vapaaehtoistoiminta ja se, miten vapaaehtoistoiminta eroaa
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ammatillisesta auttamisesta ja tuesta. Vapaaehtoistoiminnan tehtävä on aina ollut yhteiskunnan palveluja täydentävä. Kautta historiansa se on tarjonnut
uusia palvelumuotoja, etsinyt uusia kohderyhmiä ja
liittynyt kiinteästi suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen. (Kalliolan setlementti n.d.)
Vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja arvot ovat
koko toiminnan perusta ja koulutuksen ytimessä.
Yleisesti hyväksyttyjä arvoja vapaaehtoistoiminnassa ovat erilaisuuden hyväksyminen, tasa-arvo sekä
yksilön oikeuksien kunnioittaminen. Koulutuksella
vahvistetaan mahdollisuutta, että vapaaehtoistoimintaan osallistuja kykenisi luottamaan ihmisen ja
yhteisön kykyyn ratkaista itsenäisesti omia ongelmiaan. (Kalliolan setlementti n.d.; Korpijärvi – Lipasti-Raulus – Tuori 2014, 4–5; Kaila 2014, 33–36.)
Koulutuksessa pureudutaan myös eettisiin näkökohtiin. Kaikilla vapaaehtoistoimintaan osallistuvilla
on salassapitovelvollisuus, joka on luottamuksen
synnyn kannalta tärkein periaate. Sovituista asioista kiinnipitäminen luo turvallisen ja luottamusta
herättävän ilmapiirin. Saadakseen valmiuksia
mahdollisten haasteiden kohtaamiseen opiskelijoiden ja muiden vapaaehtoisten on tärkeää osallistua
perehdytykseen, toiminnan edellyttämiin tapaamisiin ja toiminnanohjauksiin. (Kalliolan setlementti
n.d.; Kaila 2014, 33–36.)
Osallistujien omat motiivit ja odotukset luovat
perustan sitoutumiselle sekä toimintatavan valinnalle. Koulutuksen aikana niiden pohtiminen auttaa
opiskelijaa rakentamaan kuvaa itsestään toimijana
vapaaehtoisen kaltaisessa roolissa. Vahvuuksien ja
kehittämistarpeiden työstäminen ohjatusti mahdollistaa henkilön oman toiminnan reflektoinnin ja
siihen perustuvan kehittymisen. Perehdytyskoulutuksen yksi keskeinen tavoite on tukea vapaaehtoistoimintaa aloittavan motivaatiota. (Kalliolan setlementti n.d.; Korpijärvi – Lipasti-Raulus – Tuori 2014,
15; Kaila 2014, 63.)
Oikeuksien ja velvollisuuksien selvittäminen on
koulutuksen tärkeä tehtävä. Oman jaksamisen tunnistaminen ja tehtävien rajaaminen tuovat toimintaan turvallisuutta. Vapaaehtoistoiminnalle tyypillinen piirre on, että siihen osallistuja saa itse päättää
toimintansa kestosta ja mahdollisesti tehtävän
vaihtamisestakin. Tämä on myös opiskelijan oikeus.

Asian ymmärtäminen on oman hyvinvoinnin kannalta oleellista, ja sitä myös käsitellään koulutuksessa.
Jos haasteet vapaaehtoistoiminnassa osoittautuvat
liian raskaiksi, vapaaehtoistoimintaan osallistuvalla
on oikeus saada ammatillista apua. (Kalliolan setlementti n.d.; Korpijärvi – Lipasti-Raulus – Tuori 2014,
13–15; Kaila 2014, 33–36.)
Vapaaehtoistoiminnan luonne ja toimintaperiaatteet osoittautuivat KAMU-hankkeen aikana erityisen
tärkeiksi koulutuksen sisällöiksi, koska sosiaalialalla
toimivan vapaaehtoisen ja ammattilaisen rooleissa
on paljon yhtäläisyyksiä. Näiden erojen selkeyttämiseen tarvitaan ohjausta. Myös KAMU-hankkeen
koulutuksessa korostettiin, että vaikka opiskelijoiden
tavoitteena on tulla sosiaalialan ammattilaisiksi, harjoittelussaan he noudattavat vapaaehtoistoiminnan
periaatteita.
Koska KAMU-paritoiminnassa oli paljon tukihenkilötoiminnan piirteitä, harjoittelun aluksi opiskelijat
osallistuivat Kalliolan setlementin tarjoamaan tukihenkilökoulutukseen, joka sisältää vapaaehtoistoiminnan peruskoulutuksen. Tukihenkilön tehtävänä
on toimia rinnalla kulkijana. Toiminta ei korvaa
ammattityötä, vaan lisää mahdollisuutta keskustella ja saada tukea käytännön asioissa. Tukihenkilö
tarjoaa parilleen aikaa ja läsnäoloa. Vapaaehtoinen
luottaa ihmisen itsensä kykyyn ratkaista ongelmia ja
ymmärtää, että parin tukisuhde on ainutlaatuinen.
Tukihenkilöksi voi ryhtyä kuka tahansa aikuinen ihminen, jolla on oma elämäntilanne kunnossa. (Kalliolan
setlementti n.d.) Koulutuksen teemoina ovat myös
mahdolliset riskit ja yksilölliset tavat toimia tukihenkilönä. Tukisuhdeprosessin sisällä olevat käytänteet
ja tukisuhteen päättäminen käydään koulutuksessa
huolellisesti läpi.
Edellä listattujen teemojen lisäksi voidaan järjestää syventävää koulutusta, jonka tarve nousee
opiskelijoiden tai organisaation tarpeista (Kalliolan setlementti n.d.; Kaila 2014). Erityisiä teemoja
KAMU-hankkeen koulutuksessa olivat selkokieli ja
oppimisvaikeudet. Tärkeäksi osoittautui mahdollistaa keskusteluja opiskelijoiden ja kohderyhmää
erinomaisesti tuntevien, Keskuspuiston asiantuntijoiden välillä. Opiskelijoille myös annettiin kirjallisuusvinkkejä, jotta he voisivat kartuttaa osaamistaan
omatoimisesti.
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Päävastuun vapaaehtoisten perehdyttämisestä
kantavat vapaaehtoistoiminnan organisaation työntekijät. Suurimmilla vapaaehtoistoimintaa järjestävillä organisaatioilla on omaa monipuolista koulutusta,
opastusta ja tukitoimintaa vapaaehtoisilleen. Nämä
koulutukset soveltuvat erinomaisesti myös opiskelijoiden perehdyttämiseen. KAMU-hankkeessa koottiin lisäksi opiskelijoita varten itseopiskelumateriaali
tilanteisiin, joissa vapaaehtoistoimintaa järjestävällä
organisaatiolla ei ole mahdollisuutta tarjota opiskelijalle erillistä koulutusta vapaaehtoistoiminnasta.

Opiskelijan tukeminen
vapaaehtoistoiminnassa
On tärkeää, että vapaaehtoistoiminnan organisaatio
seuraa vapaaehtoistoiminnan harjoittelun etenemistä. Harjoittelun aikana voi nousta kysymyksiä ja tuen
tarpeita, joita on mahdollista käsitellä Kalliolan setlementin tapaan esimerkiksi yhteisissä toiminnanohjaustapaamisissa. Ohjaus voidaan laskea syventäväk-

si koulutukseksi, ja toisaalta perehdytys ja koulutus
toimintaan itse asiassa ovatkin tukitoimintaa. Nämä
antavat vapaaehtoistoimintaan osallistuvalle varmuutta toimia ja tietoa siitä, mistä löytyy tarvittaessa
apua. Syventävän koulutuksen saaminen tarpeen
mukaan vahvistaa myös turvallisuuden tunnetta ja
antaa kokemuksen siitä, että vapaaehtoistoiminnassa ei tarvitse olla yksin. Kalliolan setlementissä säännölliset seurantasoitot ovat osoittautuneet hyväksi
käytännöksi. Seurannan merkitys korostuu varsinkin
toiminnan alussa.
Organisaation on mahdollista järjestää vaikkapa
teemoittain säännöllisiä toiminnanohjaustapaamisia, joiden sisältöihin kaikki vapaaehtoistoimintaan
osallistuvat voivat vaikuttaa. Kalliolan setlementti
tarjoaa vapaaehtoisilleen kuusi toiminnanohjauskertaa vuodessa. Opiskelijoiden, kuten muidenkin vapaaehtoisten, toivotaan osallistuvan ainakin yhteen
toiminnanohjaukseen. Lisäksi Kalliolan setlementti
tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden osallistua
vuosittain kahteen vapaaehtoisille järjestettävään
virkistyspäivään.

Opetusvideoita
vapaaehtoistoimintaan
Osana KAMU-hanketta Candive Kalohombo ja Iain Huntley tekivät kaksi opetusvideota, joita on mahdollista käyttää
esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan
koulutuksessa. The Best of Friends kuvaa
tukihenkilösuhteen ainutlaatuisuutta
ja interkulttuurista kommunikaatiota,
kun taas Intercultural Salada herättelee humoristisesti katsojia miettimään
monikulttuurisuutta.
Opetusvideot voi katsoa KAMUhankkeen nettisivuilla.
http://kamu.metropolia.fi/
materiaalit/
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Arviointi ja kehittäminen
Vapaaehtoinen voi haluta lopettaa toimintansa organisaatiossa monesta eri syystä. Kyse voi olla esimerkiksi elämäntilanteesta tai uupumisesta. Opiskelijan
syy voi liittyä yksinkertaisesti riittävän opintopistemäärän saavuttamiseen tai haluun tutustua toisenlaiseen vapaaehtoistoimintaan. Kun vapaaehtoistoimintaan osallistuva ilmoittaa haluavansa lopettaa, on
tärkeää kuunnella herkästi, vaikuttaako taustalla epäsuotuisia tekijöitä, joihin voisi vielä vaikuttaa. Joskus
sitoutumista vaikeuttavat epäselvyydet tai pettymys.
Saattaa olla, että taitojen karttumisesta huolimatta
uusia haasteita ei ole enää saatu. Keskustelun tulee
aina olla sävyltään kannustavaa, ei syyllistävää. Asian
voi ottaa esille siitä näkökulmasta, että toiminnan
kehittämiseksi on tärkeä kuulla vapaaehtoistoimintaan osallistuneen mielipiteitä ja hänen mahdollisia
kehittämisehdotuksiaan. (Kaila 2014, 69.)
Kalliolan setlementti korostaa keskustelun tärkeyttä lopetusvaiheessa, erityisesti silloin, kun kyse on
ollut tukihenkilötoiminnasta. Jos henkilökohtainen

tapaaminen ei onnistu, arviointi tehdään työntekijän
kanssa puhelimessa. Samalla selvitetään, että tukihenkilötoiminnan toinen osapuoli on saanut tiedon
toiminnan loppumisesta. Olipa lopettamiseen syy
mikä tahansa, lopussa vapaaehtoistoimintaan osallistunutta on hyvä kiittää. Päällimmäiseksi kaikille tulisi
jäädä hyvä mieli.
Arviointikeskustelun perustana ovat henkilön
itselleen vapaaehtoistoiminnan koulutuksen yhteydessä asettamat toiminnan ja oppimisen tavoitteet.
Jokaisen lopettajan kanssa on syytä pohtia onnistumisia, kohdattuja haasteita ja henkilökohtaisten
tavoitteiden saavuttamista. Tämä on vapaaehtoistoiminnan järjestäjälle myös tilaisuus saada palautetta
omasta toiminnastaan. Kalliolan setlementin tapana
on ollut nimenomaisesti pyytää tässä vaiheessa kehittämisideoita. Opiskelijoiden palautteesta organisaatio saa uusia ideoita toimintamuotoihin ja ajatuksia mahdollisista uusista asiakasryhmistä. Opiskelijat
voivat myös tuoda hyödyllistä tietoa ajankohtaisista
asioista vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen.
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KAMU-hankkeessa
koettua ja kehitettyä
KAMU-paritoiminnan käynnistäminen
Alkuperäinen tarve KAMU-hankkeeseen kumpusi
Keskuspuiston maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kotoutumisen haasteista. Monella suomen kielitaito, ympäröivän yhteiskunnan tuntemus
ja kontaktit kantaväestöön olivat rajallisia. Lisäksi
kaikilla oli diagnosoitu lieviä tai keskivaikeita oppimisvaikeuksia.
Tilannetta lähdettiin ratkaisemaan rakentamalla
uudenlainen yhteistyömalli Metropolia Ammattikor-

keakoulun sosiaalialan tutkinnon ja Keskuspuiston
ammattiopiston välille KAMU-hankkeessa. Sen
keskiössä oppilaitosten opiskelijat toimivat toistensa
KAMU-pareina noin lukuvuoden ajan. Siinä missä
KAMU-paritoiminnan tavoitteena on tukea Keskuspuiston opiskelijoiden kotoutumista ja elämänhallintaa, Metropolian sosionomiopiskelijoilla tavoitteena
on oppia ammatillisesti merkittäviä taitoja liittyen
esimerkiksi erilaisiin kulttuuritaustoihin, kommunikaatiotapoihin ja elämäntilanteisiin. Mallissa Kalliolan setlementti tarjoaa Metropolian opiskelijoille

KAMU-HANKKEEN ORGANISAATIOT JA NIIDEN TEHTÄVÄT

Metropolia Ammatti
korkeakoulu, sosiaalialan
tutkinto
• Rekrytoi opiskelijoitaan
KAMU-toimintaan
• Kehittää vapaaehtoistoiminnasta oppimista
yhdessä kumppaneiden
kanssa
• Ohjaa opiskelijoidensa
oppimista

Kalliolan
setlementti

Keskuspuiston
ammattiopisto

• Järjestää vapaaehtoistoiminnan koulutuksen
Metropolian opiskelijoille
• Tarjoaa ryhmämuotoista
ja yksilöllistä tukea
opiskelijoille

• Rekrytoi opiskelijoitaan
KAMU-toimintaan ja tarjoaa
vapaaehtoistoiminnan
kontekstin KAMUparitoiminnalle
• Orientoi ja ohjaa
Metropolian KAMUopiskelijoita yhteistyöhön
Keskuspuiston opiskelijoiden kanssa
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Siltaopiskelija
tukemassa sujuvaa
yhteistyötä
Kun Metropolian ja Keskuspuiston välillä
aloitettiin uudenlaista yhteistyötä, siltaopiskelijan nimeäminen osoittautui onnistumisen kannalta ratkaisevaksi. Siltaopiskelijana toimi Metropolian opiskelija, joka
suoritti opintoihinsa liittyvää harjoitteluaan
Keskuspuistossa. Erilaiset odotukset,
organisaatiokulttuurit ja aikataulut oli
mahdollista sovittaa yhteen, kun molempia
organisaatioita tunteva siltaopiskelija toimi
ratkaisujen etsijänä ja välittäjänä.

vapaaehtoistoiminnan koulutuksen ja mahdollisuuden osallistua ryhmä- ja yksilömuotoiseen vapaaehtoistoiminnan ohjaukseen. Toimijoiden tehtävät on
yksilöity viereisen sivun kuviossa.
Yhteistyön kehittämisen lähtökohtana KAMUhankkeessa toimi Service Learning -ajattelu, jossa
tärkeitä elementtejä ovat kokemuksesta oppiminen,
opitun reflektointi, uusien palvelujen tuottaminen,
yhdessä suunnittelu ja toinen toiselta oppiminen.
Service Learning -ajattelu on juurtunut moneen
ulkomaiseen korkeakouluun, ja sitä sovelletaan hyvin
monialaisesti sosiaali- ja terveysalan lisäksi esimerkiksi tekniikan ja liiketoiminnan aloilla. KAMU-hankkeessa Service Learning -lähtökohta muuntui
vähitellen paremmin suomalaiseen oppilaitosympäristöön sopivaksi vapaaehtoistoiminnasta oppimiseksi. KAMU-hankkeen edetessä koettiin tarpeelliseksi kehittää vapaaehtoistoiminnasta oppimiseen
liittyvää yhteistyötä myös muiden kumppaneiden,
esimerkiksi maahanmuuttajien vertaistoimintaan
keskittyneen VeTo-verkoston kanssa.
Hankkeessa kokeiltiin toisiin KAMU-opiskelijoihin
tutustumista ryhmissä muun muassa toiminnallisia
KAMU-pelejä ja draamamenetelmiä hyödyntäen.

KAMU-paritoiminnan ytimessä kuitenkin ovat
kahdenkeskiset tapaamiset, jotka osapuolet voivat
sopia oman kiinnostuksensa mukaisesti esimerkiksi
kirjastoon, uimahalliin, museoon tai kahvilaan heille
sopivana ajankohtana. Suosituksena on, että KAMUparitoimintaan sitoudutaan vähintään vuodeksi ja
että tapaamisia on vähintään kerran kuussa.
Seuraavaksi kuvataan KAMU-paritoiminnan aloittamisen vaiheet ja KAMU-hankkeessa niitä tukemaan kehitetyt materiaalit, joita käytetään Metropolian ja Keskuspuiston keskinäisessä yhteistyössä.
1 Opiskelijoiden rekrytointi:
markkinointimateriaali
• KAMU-paritoiminnan mainostamiseksi on laadittu visuaalista ja mahdollisimman selkokielistä
materiaalia, jota voi Keskuspuiston tavoin käyttää
muissakin oppilaitoksissa, joissa opiskelijoille
toivotaan tukihenkilön kaltainen KAMU toisesta
oppilaitoksesta. Sarjakuvamuotoiset mainosjulisteet ja -kortit on saatavilla niin suomeksi kuin
englanniksikin (Ks. sivuilla 14–15).

Lisää Service Learning -ajattelun periaatteista ja hankkeessa kehitetystä mallista voi lukea Vapaaehtois
toiminnasta oppimaan -julkaisusta.
KAMU-paritoiminnan aloittamiseen laadittuihin materiaaleihin voi tutustua KAMU-hankkeen nettisivuilla
http://kamu.metropolia.fi/materiaalit/
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Haluatko kamun? Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi yhteyshenkilöön!

2 Orientoituminen vapaaehtoistoimintaan:
itseopiskelumateriaali

4 KAMU-paritoiminnan aloittaminen:
KAMU-sopimus

• Monet vapaaehtoistoiminnan organisaatiot,
kuten Kalliola, järjestävät oman orientaation
tai koulutuksen vapaaehtoistoimintaan. Jos
Metropolian opiskelijalla ei ole muuta mahdollisuutta orientoitua vapaaehtoistoimintaan, hän voi käyttää KAMU-hankkeen kokoamaa itseopiskelumateriaalia.

• Kun toisilleen sopivan tuntuiset henkilöt on löydetty, heidät kutsutaan yhteiseen tapaamiseen. Tällöin
on mahdollista tunnustella, haluavatko kyseiset
henkilöt toimia toistensa KAMU-parina. Tapaamisen päätteeksi allekirjoitetaan KAMU-sopimus,
jossa kuvataan esimerkiksi toiminnan tavoitteet,
aikataulu ja yhteydenpitotapa.

3 Taustatietojen kokoaminen: taustatietolomake

5 Seuranta, ohjaus ja toiminnan päättäminen:
itsearviointilomake

• Jotta KAMU-pareiksi löydetään toisilleen mahdollisimman sopivat henkilöt, on tärkeää kerätä
osapuolista riittävästi taustatietoa. Metropolian
opiskelijat kertovat itsestään ja odotuksistaan nettilomakkeella, kun taas kuraattori kokoaa vastaavat
tiedot toiminnasta kiinnostuneilta Keskuspuiston
opiskelijoilta kasvotusten.

• KAMU-paritoiminnan seuranta ja ohjaus ovat hyvin
keskeisiä onnistumisen kannalta. Metropolian
ja Keskuspuiston yhteistyössä päävastuu niistä
on Kalliolalla. KAMU-paritoiminta myös pyritään
lopettamaan hallitusti yhteisessä tapaamisessa
Kalliolan edustajan kanssa. Metropolian opiskelija
arvioi omaa oppimistaan itsearviointiin perustuvalla arviointikyselyllä.

Lisää opiskelijan oppimista tukevasta arvioinnista voi lukea Vapaaehtoistoiminnasta oppimaan -julkaisusta.
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Haluatko kamun? Ota yhteyttä oman oppilaitoksesi yhteyshenkilöön!

Pelit ja draamamenetelmät
vapaaehtoistoiminnassa
Vapaaehtoistoiminta tarjoaa oppimiselle monia
hyvin erilaisia mahdollisuuksia. Toiminnallisten
menetelmien ohjaamisen ja kehittämisen kannalta
katsottuna konteksti on ihanteellinen. Opiskelijalle
se tarjoaa pitkälle aikavälille sijoittuvan vapaamuotoisemman toiminnan, jossa on aikaa luoda yhteys
toisiin osallistujiin, etsiä rauhassa ratkaisuja ja kehittää yhdessä toimintaa ryhmän tai yksilön lähtökohdista käsin.
Vapaaehtoistoiminta on otollinen maaperä myös
soveltaa käytäntöön sosiaalipedagogista ajattelu- ja
toimintamallia, jossa korostetaan kokemuksellisuutta sekä asiakkaan omaa aktiivisuutta ja jossa hänet
nähdään luovana ja sosiaalisena yksilönä, joka elää
yhteydessä ympäristöönsä ja kulttuuriin. Toiminnallisuus ja elämyksellisyys käsitetään sosiaalipedagogiikassa keskeisiksi ihmistä määrittäviksi ominaisuuksiksi, jotka ilmenevät ja toteutuvat eri tarvealueilla.
(Hämäläinen 1998, 156–160.) Näistä lähtökohdista
KAMU-hankkeessa lähdettiin kehittämään uusia
toiminnallisia menetelmiä vapaaehtoistoimintaan.

Järjestötoimijat, opiskelijat, opettajat ja erilaiset
asiakasryhmät edustavat omia alakulttuureitaan.
Dialogi heidän välillään ei synny itsestään, vaan
siihen tarvitaan erilaisia välineitä. KAMU-hankkeessa
kehitettiin ja jatkotyöstettiin kuusi pedagogista lautapeliä, seitsemän vuorovaikutteista draamatarinaa
ja muuta materiaalia, joka on tarkoitettu vuorovaikutuksen lisäämiseen. Niitä suunniteltaessa kiinnitettiin erityistä huomiota tasa-arvoiseen kohtaamiseen, erilaisiin oppimistyyleihin, kulttuuritaustoihin,
kielitaitotasoihin ja sukupuoleen.
KAMU-menetelmien tavoitteena on luoda
oppimiselle ja tutustumiselle suotuisia, hauskoja ja
innostavia tilanteita, jotka eroavat perinteisestä akateemisesta opiskelusta. KAMU-menetelmien avulla
voidaan esimerkiksi eläytyä toisten elämäntilanteisiin, ratkoa ongelmia sekä oppia suomen kieltä ja
sanatonta viestintää. Niiden tavoitteena on innostaa
osallistujia kertomaan itsestään ja kiinnostuksen
aiheistaan. Ne antavat myös virikkeitä osallistujille
uusiin yhteisiin harrastuksiin ja vapaa-ajanviettoon.
Lisäksi KAMU-menetelmiä voi käyttää esimerkiksi
maahanmuuttajien uravalmennuksessa. Parhaimmillaan ne aktivoivat asiakasryhmiä yhdessä vapaa-

Toiminnallisten KAMU-menetelmien käyttöä käsittelee yksityiskohtaisemmin Pelisujuttajan opas −
KAMU-pelejä kotoutumiseen ja kohtaamiseen. Opas ja kaikki pelit voi tulostaa KAMU-hankkeen nettisivulta
http://kamu.metropolia.fi/materiaalit/
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ehtoisten kanssa omaehtoiseen yhteiskunnalliseen
toimintaan oman tilanteen parantamiseksi, kun
niiden tukena käytetään osallistavaa pedagogiikkaa.
KAMU-paritoiminnassa on ensisijaisen tärkeää,
että maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita ei nähdä
toiminnan kohteena vaan tasavertaisina toimijoina
ja että osallistujat opettavat ja innostavat toinen
toistaan. Tavallisesti pelien ja draamojen toiminnalliset elementit madaltavat kommunikoinnin kynnystä.
Niiden leikkisyyden avulla esimerkiksi vähän suomea
osaavat maahanmuuttajat innostuvat helpommin
kertomaan itsestään ja puhumaan suomea virheitä
pelkäämättä. KAMU-menetelmät auttavat myös
purkamaan stereotyyppisiä käsityksiä toisista kulttuureista. Toiminnallisia menetelmiä on mahdollista
oppia käyttämään monipuolisesti innostavalla, pedagogisella otteella riittävän harjoittelun myötä.

Muistolaatikko
KAMU-paritoiminnan
arviointimenetelmänä
Osallistujien erilaisten oppimisvalmiuksien ja kielitaitotasojen vuoksi
KAMU-hankkeessa ei voitu käyttää
perinteisiä menetelmiä KAMUparitoiminnan arviointiin. Sen sijaan
Keskuspuiston opiskelijoiden kokemuksista kerättiin palautetta muistolaatikoiden avulla.
Lähtökohtana oli puinen laatikko, jonka kaikki saivat koristelemalla tehdä
itselleen merkitykselliseksi. Sen sisään
oli määrä laittaa jokaisesta KAMU-tapaamisesta jotakin, jonka avulla olisi
mahdollista palauttaa myöhemmin
mieleen, mitä tapaamisessa oli tehty
ja miltä se tuntui. Kyse saattoi olla esimerkiksi pääsylipusta, puun lehdestä
tai itse piirretystä kuvasta. KAMUparitoiminnan päättyessä muistolaatikko avattiin arviointikeskustelun
yhteydessä.
Lisää muistolaatikoiden käytöstä
KAMU-hankkeessa voi lukea Minna
Lahtisen opinnäytetyöstä Kamu −
läsnä oleva ystävä vai etäinen ohjaaja?

Esimerkkejä KAMU-menetelmien
käyttötarkoituksista:
• eri organisaatioista tulevien osallistujien tutustuminen ja kohtauttaminen
• harrastuksista, työstä, vapaa-ajan toiminnasta ja
muista kiinnostuksen aiheista keskustelu
• kulttuurisensitiivinen keskustelu
• toiminnallisen työkulttuurin luominen
• ryhmäyttäminen
• uusien toimintaideoiden käynnistäminen
• kielenoppiminen ja ilmaisun vahvistaminen
• erilaisten ryhmälle tärkeiden teemojen käsittely.

Toiminnallisia työmenetelmiä on mahdollista
käyttää vapaaehtoistoiminnan kaikissa vaiheissa.
Jos niitä käytetään alusta alkaen, osallistujat tottuvat
niihin ja samalla luodaan dialogista sekä innostavaa oppimisilmapiiriä. Menetelmien ja toiminnan
soveltamisessa on kuitenkin aina syytä huomioida
ryhmiltä tuleva palaute. Voimauttavaan työotteeseen
kuuluu myös se, että vähitellen menetelmien omistajuus siirtyy ryhmille itselleen. Esimerkiksi vapaaehtoisryhmä voi opettaa pelejä seuraavana vuonna
vapaaehtoistoiminnan aloittaville.
Mahdollisia tapoja käyttää KAMU-menetelmiä
vapaaehtoistoiminnan eri vaiheissa:
1 Vapaaehtoistoiminnan orientaatiovaiheessa
KAMU-pelit voivat toimia esimerkiksi oman kult-
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tuurin ja arvomaailman hahmottamisen lähtökohtana. Ne saattavat auttaa erilaisten maailmankuvien jakamista ja hyväksymistä. Niitä voidaan
käyttää myös järjestöjen valmennuskurssien osana
tutustuttaessa esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kohtaamiin haasteisiin (esim.
Mieltymysmittari, Maassa maan tavalla, Urheilukassi ja matto)
2 Vapaaehtoistoiminnan käynnistämisvaiheessa
KAMU-menetelmiä voidaan käyttää esimerkiksi
ryhmien keskinäiseen tutustumiseen ja ryhmäyttämiseen. Niiden avulla voidaan kartoittaa osallistujien unelmia, toiveita ja ideoita vastavuoroisesta
oppimisesta (esim. Mieltymysmittari, HAPE-peli,
Kysymyslaatikot).
3 Toteutusvaiheessa KAMU-menetelmät voivat
antaa ideoita yhdessä toteutettaviin toimintoihin

(esim. City Survival). Työskentelyn väliarviointiin voidaan käyttää monenlaisia välineitä, jotka
helpottavat esimerkiksi puutteellisesti suomen
kieltä hallitsevia osallistujia antamaan palautetta
työskentelystä (esim. KAMU-ryhmätoiminta, Muistolaatikot).
4 Työskentelyn arvioinnissa ja lopetuksessa tulisi
samoin käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Kaiken kaikkiaan arvioivia menetelmiä tulisi
käyttää kaikissa vaiheissa, jotta toimintaa voidaan
mukauttaa osallistujien tarpeiden ja toiveiden
mukaan.

KAMU-hankkeessa kehitetyt, toiminnalliset
menetelmät toimivat inspiraation tavoin. Niitä saa
kehittää eteenpäin ja soveltaa erilaisiin tilanteisiin.
Myös tekijät kuulevat mielellään käyttökokemuksista
ja uusista kehittämisideoista.
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Oppia, innostusta ja draamaa -julkaisu kuvaa lähtökohtia vapaa
ehtoistoiminnan järjestämiselle oppilaitosyhteistyössä. Sen
käytännön esimerkit kumpuavat Metropolia Ammattikorkeakoulun,
Keskuspuiston ammattiopiston ja Kalliolan setlementin sekä
KAMU-hankkeen kokemuksista. Julkaisussa käsitellään myös
hankkeessa kehitettyjen lautapelien ja draamamenetelmien
käyttöä vapaaehtoistoiminnassa.
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