
Vertaistoiminta nettiin
-vertaisohjaajan koulutus



Osa 4
Käytännön järjestelyt



Ryhmän 
esittely
Kattavin tietopaketti 
ryhmästä kootaan 
verkkosivuille.

Vertais-
ohjaajan 
esittely ja 

yhteystieto

Ohjeet 
saapumiseen, 

osallistumiseen 
ja / tai ilmoittau-

tumiseen

Kenelle 
toiminta on 
suunnattu?

Toiminta-
muodot

Tapaamis
-tiheys ja 
aikataulu

Tapaamis-
paikka www / 

kaupunki?

Ryhmän 
nimi ja 
sopiva 

valokuva



Toiminnasta 
tiedottaminen

Kävijöiden tavoittaminen vie 
aikaa, tiedottaminen on hyvä 
aloittaa kuukautta ennen 
ensimmäistä tapaamista

Onnistuneen tiedotuksen 
ansioista ihmiset löytävät 
itselle mieluisaa toimintaa

Ennen tiedottamista ryhmän toteutuksen 
yksityiskohdat on lyötävä lukkoon muiden 
ohjaajien ja yhdistyksen kanssa



Toimintakalenteri

Vertaistoiminnasta 
vastaava luo ryhmälle 
oman kalenterin jota 
ohjaaja voi ylläpitää itse tai 
yhdessä vastaavan kanssa. 

Kalenteriin merkitään 
yksittäisien 
tapaamiskertojen tiedot ja 
mahdolliset poikkeavat 
järjestelyt. 



Tapaamisen aikataulu
Ennen tapaamista

❖ Tiedotus hyvissä 
ajoin

❖ Alkuvalmistelut 
esim. tarjottavien 
tai tarvikkeiden 
hankinta

❖ Ohjaaja paikalla 
15-30 min 
etuajassa

Tapaamisessa

❖ Esittäytymiset ja 
kuulumiskierros on 
hyvä tapa aloittaa 
tapaaminen 

❖ Huomioidaan 
uudet kävijät

❖ Kerrataan 
tarvittaessa 
toimintatavat

Tapaamisen päätteeksi

❖ Kannattaa aloittaa 
tapaamisen 
päättäminen 10-15 
min ennen virallista 
lopetusaikaa

❖ Lähiryhmässä 
siistitään tila ja 
jokainen kerää omat 
roskansa



Palautteen 
kerääminen
Palaute auttaa toiminnan 
järjestäjiä ja vertaisohjaajia 
vastaamaan paremmin 
kävijöiden tarpeisiin. 

❖ Fiiliskierros tapaamisen 
pääteeksi

❖ Muu vapaamuotoinen palaute

❖ Yleinen palautelomake

❖ Vertaisohjaajan itsenäisesti 
keräämä muodollisempi 
palaute

❖ Palautteessa kiinnitetään 
yleensä huomiota siihen, 
kuinka hyvin toiminta on 
täyttänyt sille asetetut 
tavoitteet



Toiminnan 
tilastointi
Toiminnan osallistujamääriä 
kerätään ja tilastoidaan.

Tilastoinnista on hyötyä 
toiminnan kohdentamisessa ja 
esimerkiksi rahoituksen 
saamisessa. 

Etäryhmissä 
kävijöistä voi olla 
hyvä tietää myös 
paikkakunnat.

Kävijöiden 
lukumääriä sekä 
toisinaan esim. 
ikää ja 
sukupuolta 
tilastoidaan.



Kiitos ajastasi, 
nähdään 
vertais-
toiminnassa!

Vertaistoiminta nettiin –
vertaisohjaajan koulutuksen 
laadinnassa on käytetty apuna 
seuraavia lähteitä:

• Autismiliiton ohjaajan materiaalit

• Jelli.fi –apua ja ohjeita järjestötoimintaan

• Sitran Erätauko-säätiön verkkosivusto

• Suomen Autismikirjon Yhdistyksen 

Vakautta Vertaistoimintaan –hankkeen 

ohjaajan opas

• Vuorovaikutuksellinen tukeminen 2008, 

Vilen M., Leppämäki P., Ekström L. 



STEA:n tukeman 
koulutusmateriaalin 
ovat laatineet 
Vertaistoiminta Nettiin 
–hankkeesta tutut, 
Anssi Ovaskainen ja 
Helena Öhman.

Yhteistyössä mukana 
Turun seudun autismi-
ja ADHD-yhdistys Aisti 
ry sekä Autismiyhdistys 
PAUT.


