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Kiitokset
Moni kokenut vertaiskouluttaja on auttanut tämän ”työkalupakin” (toolkit)
laatimisessa jakamalla kokemuksiaan ja ideoitaan, antamalla palautetta,
kirjoittamalla tekstiä siihen ja lukemalla korjausvedoksia. Haluamme esittää
erityisen lämpimät kiitoksemme seuraaville henkilöille ja tahoille: Freddy Birkle
(NL), Katie Soffer (USA), Agnes Branny (UK), Cathy Del Rizzo (BE) ja Kévin Haddad
(FR), jotka olivat mukana laatimisprosessissa; Saskia Heijltjes (NL), Gary Diderich
(LU) ja Julie Godfroid (BE), joiden palaute ja kommentit auttoivat meitä eteenpäin;
Catherine Bailey Gluckman (UK), joka luki vedoksia; kaikki seuraavien tapahtumien
osallistujat ja fasilitoijat: ”Together We Learn, Together We Change” -seminaari
vertaisoppimisen menetelmistä ja laadusta (2013), ”Together We Learn, Together
We Change” -kokeilukoulutus laadukkaassa vertaisoppimisessa (2013) ja ”Laatu
vertaisoppimisessa” -vertaisfoorumi (2014), joissa kerätyt ideat olemme ottaneet
huomioon; Euroopan neuvoston alainen Euroopan nuorisofoorumi ja Euroopan
komission hallinnoima Erasmus+-ohjelma, jotka tukivat valmiuttamme edistää
laadukasta vertaisoppimista.

Suomenkielisen käännöksen EPTO:n alkuperäisestä julkaisusta Toolkit for Quality Peer Education on tehnyt Koordinaatti
‒ Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus (2017).
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JOHDANTO
Päätimme
EPTO:ssa
(European
Peer
Training
Organisation,
Euroopan
vertaiskoulutusjärjestö) laatia kouluttajan käsikirjan laadukkaasta vertaisoppimisesta,
sillä olemme vakuuttuneita tämän menetelmän tehosta. Vertaisoppiminen kannustaa
nuoria etsimään ratkaisuja ongelmiinsa, vaikuttamaan oman elämänsä kulkuun ja heitä
ympäröivän yhteiskunnan kehitykseen sekä tulemaan sinuiksi itsensä kanssa kaikessa
moninaisuudessaan.
Toivomme, että tekemämme työkalupakki tarjoaa nuorten ryhmille ja nuorten asioita
ajaville järjestöille riittävästi käytännön tietoa, vinkkejä, neuvoja ja motivaatiota, jotta
he voivat toteuttaa laadukkaita vertaisoppimishankkeita ja tukea nuoria ymmärtämään
heidän ainutlaatuista potentiaaliaan toteuttaa erilaisia asioita.

1
Tietoa EPTO:sta
1.1 Lähtökohtana vahva visio nuorten johtajuudesta

”Ihmisistä on innostavaa oppia toisilta ihmisiltä siitä, kuinka ihmisten välistä erilaisuutta
nostetaan positiivisella tavalla esiin ja ymmärretään meidän kaikkien ainutlaatuinen potentiaali.”
EPTO tarjoaa tilan toiminnalle, jossa nuoret voivat olla samalla oppijoita ja kasvattajia
jakamalla omaa osaamistaan vertaistensa kanssa toimimalla. EPTO:ssa yksilön tiedosta tulee
yhteisön tietoa.
EPTO:n jäsenet ovat vertaisoppimisen liikkeellepanijoita. He voivat joko itse kouluttaa
vertaisia tai luoda edellytykset sille, että vertaisoppimista tapahtuu nuorten keskuudessa
koulutuksen, mentoroinnin ja valmennuksen muodossa. Näin syntyy lumipalloefekti.
EPTO:n toiminnassa nuoret voivat:
• Oppia lisää itsestään ja ymmärtää, kuinka arvokasta ihmisten moninaisuus on.
• Pätevöityä vertaiskouluttajiksi ja oppia antamaan vertaisilleen koulutusta monenlaisissa aiheissa,
esim. moninaisuudessa ja syrjinnän torjumisessa sekä hyvinvoinnin edistämisessä ja osallistumisessa.
• Oppia tuntemaan muita vertaisopettajia ja vertaisoppimista toteuttavia nuorisotyöntekijöitä.
• Osallistua kokoontumisiin muiden eurooppalaisten nuorten kanssa.
• Kasvaa aktiivisiksi toimijoiksi ja käynnistää omia hankkeita.
TOOLKIT FOR QUALITY PEER EDUCATION | EPTO | European Peer Training Organisation | www.epto.org | © 2016
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• Saada aikaan muutosta – ja nauttia koko prosessista!
Kehittäessä nuorten ja heidän asioita ajavien järjestöjen valmiuksia toteuttaa laadukasta
vertaisoppimista sekä tarjotessa mahdollisuuksia asteittain etenevään henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen, EPTO samalla edistää Euroopan unionin tavoitetta saada aikaan laajamittainen lumipalloefekti, jossa nuoret osallistumisellaan edistävät aktiivisesti yhteiskunnallista muutosta.
EPTO:n päämääränä on voimaannuttaa nuoria eurooppalaisia ja olla käynnistämässä muutosvoimaista toimintaa, jolla voi pitkällä aikavälillä olla vaikutuksensa koko kansalaisyhteiskuntaan.
1.2 Toimintamuodot

• Koulutus: EPTO organisoi ja järjestää koulutusta nuorille ja nuorisotyöntekijöille.
• Vertaisoppiminen: EPTO tukee nuoria, nuorisotyöntekijöitä ja nuorten asioita ajavia
järjestöjä vertaisoppimishankkeiden toteuttamisessa.
• Jäsenyys: EPTO tukee jäseniään tarjoamalla resursseja, koulutusta ja valmennusta.
• Vaikutustyö: EPTO tekee vertaisoppimista tunnetuksi nuorten osallistumista ja työllistyvyyttä
edistävänä menetelmänä.
• Jatkuvuus: EPTO luo ja pitää yllä kumppanuuksia tärkeimpien sidosryhmien kanssa
nuorisoasioiden, moninaisuuden ja koulutuksen aloilla.
Monipuolisen toimintansa kautta EPTO tukee jäsentensä, vertaiskouluttajien ja nuorten asioita
ajavien järjestöjen työskentelyä kaikkialla Euroopassa. EPTO on yhteistyössä useiden paikallisten
ja valtakunnallisten yhdistysten kanssa kouluttanut ja sertifioinut monien Euroopan maiden
nuorisojohtajia, jotta he osaisivat edistää ymmärrystä kaikkien ihmisten yksilöllisestä identiteetistä ja
moninaisuudesta, puuttua kaikenlaiseen syrjintään ja edistää osallistavampia toimintaympäristöjä.
Näin voidaan vaikuttaa tuhansiin nuoriin koko Euroopassa. Tulevan vuosikymmenen aikana EPTO:n
merkitys yhä vain kasvaa vertaisoppimisen suunnannäyttäjänä Euroopassa.
Lisää tietoa toiminnastamme löytyy verkkosivultamme osoitteessa www.epto.org.
1.3. Menetelmät

EPTO:n käyttämät aineistot ja työkalut pohjautuvat kansainvälisesti tunnustettuihin pedagogisiin
ohjelmiin ja puitteisiin, joista keskeisimpiä ovat:
• Anti-Defamation League -järjestön A WORLD OF DIFFERENCE -instituutin vertaiskoulutusohjelma.
• CEJI - A Jewish Contribution to an Inclusive Europe -kansalaisjärjestön palkittu Belieforama

10
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-ohjelma (koulutusta uskonnollisessa moninaisuudessa ja syrjinnän torjunnassa).
• Universal Education Foundation -säätiön ”Learning for Well-Being” -foorumi.
EPTO on vuosien saatossa hankkinut ainutlaatuista kokemusta vertaiskoulutuksen,
kokemusperäisen oppimisen ja moninaisuuskasvatuksen yhdistämisessä. Luomme vahvasti
osallistavia, kokemuksellisia ja vuorovaikutteisia oppimisympäristöjä, joissa osallistujat voivat
kehittää itsetuntemustaan, aitoa kommunikointia, vaikuttavaa sitoutumista, metakognitiivisia
taitoja sekä kompetensseja johtajuudessa, fasilitoinnissa, roolimallintamisessa ja
projektinhallinnassa.
1.4. Syntyhistoria

EPTO:sta on monien ihmisten, organisaatioiden ja instituutioiden innokkuuden ja
antaumuksellisuuden ansiosta kasvanut riippumaton ja vakaalla pohjalla toimiva eurooppalainen
nuorisovetoinen järjestö.
EPTO:n toiminta käynnistyi kansalaisjärjestön CEJI - A Jewish Contribution to an Inclusive Europe
vuonna 1996 järjestämästä kokeiluhankkeesta, jossa nuoria eurooppalaisia vertaiskouluttajia
kannustettiin vetämään toimintaa syrjinnän eri muotojen käsittelemiseksi. Vuosina 1996 ja 1998
Euroopassa järjestettiin kaksi ensimmäistä kouluttajakoulutusta, joiden yhteistyötahoina olivat
CEJI (EU), Anti-Defamation League -järjestön A WORLD OF DIFFERENCE -instituutti (USA), Euroopan
komissio (EU) ja Euroopan nuorisofoorumi (EU).
Vuonna 2001 vertaiskouluttajat eri puolilta Eurooppaa lausuivat Euroopan vertaiskoulutusjärjestön
syntysanat. Tarkoituksena oli koota yhteen kokeiluhankkeesta alkaen koulutusta saaneet
vertaiskouluttajat.
Vuodesta 2007 lähtien EPTO on ollut voittoa tavoittelematon järjestö, joka laatii aineistoja
ja antaa taustatukea vertaiskoulutusverkostolle. Tavoitteena on, että vertaiskouluttajat eri
puolilla Eurooppaa voisivat toimia aktiivisesti omilla paikkakunnillaan ja olla edustettuina
koko Euroopan tasolla.
Vuoteen 2013 mennessä EPTO:sta oli vaiheittain kehittynyt jäsenyyteen perustuva järjestö,
joka tukee ja edustaa vertaisoppimista edistäviä paikallisia järjestöjä. Toiminta laajeni
syrjinnänvastaisesta kasvatuksesta myös muihin aihepiireihin ja näkökulmiin. Merkittävä
edistysaskel on ollut hollantilaisen Universal Education Foundation -säätiön kanssa vuonna 2010
solmittu yhteistyökumppanuus, jonka myötä EPTO asteittain liittyi ”Learning for Well-Being”
-foorumiin saaden siitä puitteet ohjelmilleen ja aktiviteeteilleen.
TOOLKIT FOR QUALITY PEER EDUCATION | EPTO | European Peer Training Organisation | www.epto.org | © 2016
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2
Mihin tarvitaan
vertaisoppimisen työkalupakkia?
Vaikka vertaisoppimista harjoitetaan monissa yhteyksissä, sitä ei aina kutsuta tuolla nimellä.
Monet ryhmät hyödyntävät aktiivisesti vertaisoppimista, mutta harva silti tietää mitä se
oikeastaan on, kuinka sen voisi määritellä tai kuinka sille voisi laatia selkeät puitteet. Joskus
organisaatiot tai ryhmät eivät edes tiedä, että niiden toiminta itse asiassa on vertaisoppimista!
EPTO on vuodesta 1996 lähtien kouluttanut ja tavoittanut tuhansia nuoria ympäri Eurooppaa,
kuten muutkin vertaisoppimista harjoittavat nuorisojärjestöt. Silti moni ei vieläkään tiedä, miten
huomattava vaikutus vertaisoppimisella voi olla nuorten elämään.
Juuri siksi EPTO päätti laatia tämän työkalupakin. Haluamme kertoa, kuinka vertaisoppiminen
toimii ja mikä on sen merkitys nuorille ja nuorisotyöntekijöille sekä lisätä vertaisoppimisen
näkyvyyttä ja tunnustamista.
Työkalupakin tarkoituksena on auttaa nuoria, nuorisotyöntekijöitä, nuorisojohtajia, kouluttajia ja
fasilitoijia vertaisoppimishankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa niiden hyvien käytäntöjen
ja kokemusten pohjalta, joita meille on kertynyt vuosien aikana paikallisella ja koko Euroopan
tasolla. Tässä ovat työkalupakin laadinnan virstanpylväät:
• EPTO:n kampanja Together We Learn, Together We Change (”Opimme yhdessä, muutumme
yhdessä”) vuonna 2011 oli omistettu vertaisoppimisen edistämiselle nuorisotoiminnan
muotona, joka edistää ihmisoikeuksia, nuorten voimaantumista sekä ennakkoluulojen
voittamista ja syrjinnän poistamista.
•

• Together We Learn, Together We Change -seminaarissa tarkasteltiin vertaisoppimisen
menetelmiä ja laatua (Hütten, Saksa, toukokuu 2013). Useiden eurooppalaisten
nuorisojärjestöjen ja nuorten asioita ajavien järjestöjen edustajat ideoivat yhdessä
vertaisoppimisen laatustandardeja, kokosivat niitä yhteen, sopivat niistä ja määrittelivät,
millaista laadukkaan vertaisoppimisen tulisi olla.
12
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• Verkkokuuleminen (kesä-elokuu 2013). Ideointitapahtuman tulokset julkaistiin verkossa,
jotta ideariiheen osallistumattomien ihmisten näkemykset ja panokset voitaisiin ottaa
huomioon työkalupakin jatkokehittelyssä.
• Together We Learn, Together We Change -kokeilukoulutus laadukkaassa vertaisoppimisessa
(Bryssel, Belgia, lokakuu 2013). EPTO:n laatuaan ensimmäinen koulutustapahtuma, jossa
paneuduttiin yksinomaan vertaisoppimiseen ja osoitettiin menetelmän soveltuvan
monenlaisille aloille ja eri aiheisiin. Työkalupakin suunnitteluun ja laatimiseen saatiin lisää
eväitä tämän kokeilukoulutuksen arvioinnin ja palautteen perusteella.
• ”Laatu vertaisoppimisessa” -niminen vertaisfoorumi (Budapest, Unkari, lokakuu 2014).
Nuorten asioita ajavia järjestöjä valmennettiin kyseisen dokumentin rakenteen pohjalta
suunnittelemaan ja toteuttamaan paikallisia vertaisoppimishankkeita.
Olemme kolmen vuoden ajan ideoineet, kehittäneet, testanneet ja hienosäätäneet tätä
työkalupakkia hyvin tuloksin ja rohkenemme nyt viimein julkaista sen. Toivomme, että siitä todella
olisi apua sinulle, jotta osaisit itse käynnistää tuloksellisia vertaisoppimishankkeita vaivattomasti.

3
OHJEET OPPAAN KÄYTTÄJÄLLE
Tämän työkalupakin avulla opit näkemään vertaisoppimishankkeesi jatkuvana prosessina eikä
vain yksittäisen tapahtuman järjestämisenä. Laadukkaan vertaisoppimishankkeen toteuttaminen
vaatii, että määrittelet kaikki sen osatekijät tarkoin jo ENNEN hankkeen käynnistämistä; ennakoit,
mitä kaikkea tarvitaan toiminnan AIKANA; ja suunnittelet, mitä täytyy tehdä hankkeen JÄLKEEN
sen arvioinnista ja jälkiseurannasta huolehtimiseksi.
Kahdeksan lukua sisältävä työkalupakkimme ohjaa sinua etenemään hankkeen vaiheesta toiseen
opastaen sinua käytännönläheisesti, jotta vertaisoppimishankkeestasi tulisi mahdollisimman
laadukas.
1. Vertaisoppimisesta
2. Kuinka pääsen alkuun
3. Suunnittelu ja valmistelu
4. Yhdessä toimiminen
5. Oppimisen tukeminen
6. Nuorten osallistumisen varmistaminen
7. Seuranta ja arviointi
8. Jälkiseurannasta
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Työkalupakki on suunniteltu siten, että kuka hyvänsä voi soveltaa EPTO:n mallia ja ohjeita omaan
hankkeeseensa missä tahansa. Jokainen luku sisältää paitsi teoriaan ja käytännön kokemukseen
perustuvia yleisiä huomioita, myös harjoituksia ja prosessia koskevia kysymyksiä, joiden avulla voit
suunnitella oman hankkeesi askel askelelta ja ennakoida kaikki olennaiset tekijät. Kannustamme
sinua käyttämään tätä työkalupakkia oppaana, johon voit myös kirjata omia pohdintojasi ja
hankeideoitasi. Jotkin harjoitukset saattavat ensin tuntua epämielekkäiltä ja itsestäänselvyyksiltä,
mutta jos sitoudut koko prosessiin, lupaamme, että hankkeesi suunnittelusta ja toteutuksesta
tulee laadukas.
Muista siis ensimmäistä vertaisoppimishanketta suunnitellessasi, että toteutus toisi sinulle iloa
ja että nuoret haluaisivat pyytää sinua jatkamaan hanketoimintaa tai että yhteisösi haluaisi sen
etenevän vielä pidemmälle. Tällainen tilanne viestii siitä, että hankkeesi todella vastaa tarpeeseen
ja että olet hoitanut sen hienosti!

14
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VERTAISOPPIMISESTA

VERTA I S OPPI MI S ES TA
1
Mitä tarkoittaa ”vertainen”?
Vertainen on henkilö, joka kuuluu samaan sosiaaliseen ryhmään kuin toinen henkilö tai ryhmä.
Vertaishenkilöitä yhdistävät samantapaiset arvot, kokemukset ja elämäntavat, ja he ovat
suunnilleen saman ikäisiä. Heitä yhdistävä tekijä (eli ”vertaistekijä”, kuten sitä EPTO:ssa kutsutaan)
voi myös perustua yksilön identiteetin muihin osatekijöihin, joita ovat:
• etnisyys: esim. maahanmuuttajien yhdistyksen jäsenet
• uskonnollinen vakaumus tai filosofinen uskomus: esim. jonkin seurakuntakerhon lapset
• sukupuoli: esim. tyttöjen partiolaisryhmä
• seksuaalinen suuntautuminen; esim. hlbtq-yhdistysten jäsenet
• ammatti: esim. työtoveri tai opiskelukaveri
• sosioekonominen asema ja/tai terveydentila: esim. kodittomat henkilöt tai diabetestukikeskuksen potilaat
• ulkoiset ominaisuudet tai persoonallisuuspiirteet: esim. koulusi punatukkaiset henkilöt
• tausta tai syntyperä: esim. Afrikasta lähtöisin olevien nuorten ryhmä

”Vertaisen” käsitteeseen sisältyy ajatus samanvertaisuudesta: me kaikki opimme yhdessä ja
kaikkien panokset ovat samanarvoisia.1

Ikä

Syntyperä

Uskonto
Sukupuoli

VERTAISILLE

voi olla yhteistä…

Fyysiset
edellytykset

Ammatti

Seksuaalinen
suuntautuminen

1 ”PEERing In PEERing Out: Peer Education Approach in Cultural Diversity Projects”. SALTO Youth Cultural Diversity
Resource Centre.
TOOLKIT FOR QUALITY PEER EDUCATION | EPTO | European Peer Training Organisation | www.epto.org | © 2016

17

VERTAISOPPIMINEN – KOULUTTAJAN TYÖKALUPAKKI - Luku 1 - Vertaisoppimisesta

Vertaishenkilösi on pohjimmiltaan ihminen, jossa tunnistat jotain omasta itsestäsi. Hän muistuttaa
sinua identiteettisi yhden tai useamman osatekijän suhteen. Vertaishenkilön voi usein tunnistaa
tiedostamatta ja intuitiivisesti. Hän ei välttämättä ole ystäväsi, mutta kohtaaminen voi hyvinkin
merkitä alkua ystävyydelle.

Vertainen
Vertainen

2
Mitä on vertaisoppiminen?
Koko elämämme ajan opimme vertaistemme kautta paljon siitä, mitä nyt tiedämme ja keitä oikein
olemme. Vertaisoppiminen on myös keino kiinnittää huomiota siihen, kuinka merkittävä asia
vertaisoppiminen onkaan oppimiselle ja toiminnalle. Vertaisoppimisen avulla voimme vaikuttaa
vertaistemme elämään myönteisellä tavalla.
Vertaisoppiminen on epävirallisen oppimisen prosessi, joka edistää eri taustoista lähtöisin
olevien nuorten voimaantumista, itseluottamusta ja riippumattomuutta.2

2 emt.
18
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Vertaisoppiminen perustuu siihen ajatukseen, että nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita
ja että oppimisprosessin on siksi lähdettävä heistä itsestään.4 Vertaisoppimisen avulla nuoret
pystyvät käsittelemään tehokkaasti heitä koskettavia ongelmia. Tämä voi olla osittain sosiaalinen
prosessi: nuoria varten perustetaan foorumeja, joissa he voivat kokeilla omia rajojaan, heitä
autetaan ratkomaan ongelmia, ja päättäjät saavat paremman käsityksen nuorten näkökulmasta.
Tämä voi kuulostaa itsestään selvältä, mutta vertaisoppimishankkeiden onnistumisen salaisuus
piilee siinä, osaammeko suhtautua nuoriin tasavertaisina kumppaneina. Euroopan neuvoston
laatiman Domino-käsikirjan mukaan:
• Nuoret ovat jo valmiiksi asiantuntijoita. Heillä on oma näkökulmansa nuorisoa koskeviin
kysymyksiin ja he saavat usein pistettyä asioihin vauhtia paremmin kuin aikuiset.
• Vertaisryhmänsä roolimalleina nuorilla on valmiudet toimia esimerkkinä tehokkaissa
viestintä- ja lähestymistavoissa. Se voi toteutua esimerkiksi työpajojen ja leikkien, musiikin
ja joukkoviestimien, keskustelun tai tarinoinnin avulla.
• Jos resursseja on niukasti, mutta halutaan tavoittaa suuria ihmismääriä,
vertaisryhmäkoulutuksella saadaan aikaan kerrannaisvaikutus. Tällaisilla ohjelmilla on myös
epävirallisempia kasautuvia vaikutuksia, sillä ne synnyttävät ”pöhinää” paikallisyhteisöissä.
• Nuoret pystyvät itse hallitsemaan koulutus- ja tietojenvaihtoprosessia, jos he saavat
kannustusta ja tukea. Ratkaisevaa on ympäristö, jossa toimintaa toteutetaan.
Vertaisryhmäkoulutuksella voidaan edistää nuorten osallistumista muodollisen ja
epämuodollisen koulutuksen ohjelmiin.5
Huomautus: EPTO:n painopisteenä on nuorten itsensä antama, heille suunnattu ja yhdessä heidän
kanssaan toteutettava vertaisoppiminen. Menetelmä kuitenkin soveltuu monenlaisille väestö- ja
ikäryhmille erityyppisiä päämääriä tavoiteltaessa.

3 Mukautettu teoksesta: Youth Peer Education Toolkit. Training of Trainers Manual (2005). YK:n väestörahasto ja nuorten
vertaiskasvatusverkosto, New York (USA).
4 PEERing In PEERing Out: Peer Education Approach in Cultural Diversity Projects. SALTO Youth Cultural Diversity
Resource Centre.
5 Domino-niminen käsikirja: vertaisryhmäkoulutus keinona torjua rasismia, muukalaisvihaa, antisemitismiä ja
suvaitsemattomuutta (1996). Euroopan neuvosto.
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Vertaisoppimista tapahtuu silloin, kun nuoret harjoittavat vertaistensa kanssa tietyn ajan
epävirallista tai järjestäytynyttä toimintaa. Tällaisen toiminnan päämääränä on kehittää
osallistujien tietoja, taitoja, vakaumuksia ja asenteita, jotta he oppisivat ottamaan vastuuta
itsestään ja muista. Toiminta tähtää myös sellaisen tilan syntymiseen, jossa nuoret voivat
viihtyä, tuntea olonsa turvalliseksi ja kokea nauttivansa arvostusta.3
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3
Missä vertaisoppimista tapahtuu?
Vertaisoppimista voi tapahtua missä hyvänsä ympäristössä, jossa nuoret tuntevat olonsa rennoksi:
kouluissa ja yliopistoissa, kerhoissa, seurakunta- tai yhteisötiloissa, työpaikoilla, kadulla ja vaikka
internetissä. Vertaisoppimista voi toteutua pienryhmissä tai vain kahden ihmisen kesken.
Vertaisoppiminen voi olla niinkin yksinkertaista ja epämuodollista kuin että ystävä opettaa
sinua letittämään hiuksesi, jongleeraamaan, soittamaan jotain soitinta tai vaikkapa korjaamaan
rikkoutuneen lämpöpatterin. Vertaistuki voi myös olla muodollisempaa. Tässä joitakin esimerkkejä
aktiviteeteista, joissa nuorten vertaisoppimista tapahtuu:
• Nuorisokeskuksissa: koulutetaan ryhmä vertaiskouluttajia järjestämään tietynlaista
toimintaa muille nuorille (esim. nuorten tieto- ja neuvontapalvelut, työpajat, urheilu,
näyttelyt, musiikki, teatteri ja etsivä nuorisotyö).
• Nuorisojärjestöissä: esim. partiolaiset ja ohjaajat ovat hyödyntäneet vertaisoppimista jo
vuosien ajan. Osalle heistä voitaisiin antaa koulutusta asioissa, joita he haluavat käsitellä
muiden kanssa (esim. kuinka ottaa kulttuurierot huomioon ulkomaanleirien järjestämisessä).
• Nuorille tarkoitetuissa laitoksissa: koulutetaan ryhmä vertaiskouluttajia tukemaan uusia
tulokkaita (esim. neuvotteleminen perusperiaatteista, valistaminen stereotypioista ja
tietämyksen lisääminen heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan kansalaisina).
• Tiedotusvälineissä: koulutetaan nuoria toimittajia tukemaan ja opastamaan kollegojaan
herkkien aiheiden käsittelyssä sekä erikoistekniikoiden ja materiaalien käytössä.
• Poliittisissa ryhmissä, vapaaehtoisryhmissä, yhteisötiloissa, terveydenhoitolaitoksessa,
opiskelijaryhmässä, omassa lähiyhteisössäsi, ystäviesi ja perheesi keskuudessa tai
vaikkapa kuntosalilla.

20
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Vertaisoppiminen epämuodollisissa
yhteyksissä: Vertaishenkilö A
opettaa jotain vertaishenkilö B:lle
(esim. neulomista)

A

A

Vertaiskouluttaja
kehittelee hanketta
vertaishenkilöiden kanssa:
Vertaishenkilö A järjestää
näyttelyn vertaishenkilöiden
C, D, E ja F kanssa

c

f

d
e

B

G

Nuorisotyöntekijä kannustaa vertaisvaihtoihin ja
oppimiseen nuorisoryhmien jäsenten kesken:
Joku, joka ei ole ryhmän vertaishenkilö (esim. kokenut
nuorisotyöntekijä), kannustaa nuoria vertaisvaihtoihin ja oppimiseen

Vertaiskouluttajat
kouluttavat muita
vertaiskouluttajia,
jotka sitten
kouluttavat muita
vertaiskouluttajia:
Vertaishenkilö
A kouluttaa
vertaishenkilöitä
B, C, D ja E
vertaiskouluttajiksi,
jotka sitten
kouluttavat muita
vertaiskouluttajia
jne. =
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Olet ehkä kuullutkin monenlaisista vertaistoimintaperiaatteista. Useimmiten vertaistoimintaan
sisältyy jonkinlainen koulutuselementti. Vertaisoppiminen on laaja yläkäsite, jonka alle
mahtuu useita lähestymistapoja, kuten vertaiskoulutus, vertaistiedottaminen, vertaisarviointi
ja vertaisjohtajuus.
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VERTAISOPPIMISEN TOIMINTAKUVIOITA
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4
Mitä on vertaiskoulutus?
4.1. Horisontaalinen prosessi

Vertaiskoulutusmenetelmä perustuu siihen näkemykseen, että nuoret pystyvät usein välittämään
vertaisilleen viestin uskottavammin ja tehokkaammin kuin auktoriteetit. Toisin kuin muodollisissa
koulutustilanteissa, joissa tietoa siirretään ylhäältä alaspäin (tyyppiesimerkki: opettaja luennoi
oppilailleen), vertaiskoulutus on horisontaalinen prosessi, jossa vertaiset kasvattavat toinen toistaan
vastavuoroisen oppimisen hengessä. Vertaiskoulutuksen perusajatuksena on, että jokainen on sekä
oppija että opettaja, ja että ryhmällä on aina enemmän tietoutta kuin yhdellä ihmisellä.
Vertaiskoulutusmenetelmiä on historian saatossa käytetty monissa tilanteissa – niin antiikin aikaisten
oppien vaalimisessa kuin yhteisissä koulutusjärjestelmissä, jotka olivat hyvin suosittuja Euroopassa
1700-luvulla. Vertaiskoulutuksesta on nyt tullut nuorisotyössä yhä tärkeämpi epävirallisen
koulutuksen muoto. Sen avulla voidaan lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia edistämällä
heidän tietoisuuttaan omasta itsestään ja yhteiskunnasta. Vertaiskoulutus luo tilaisuuksia nuorten
erityistaitojen ja kykyjen sekä kulttuurisen osaamisen näyttämiselle ja mahdollistaa monet
yhteisölähtöiset hankkeet.
Vertaiskoulutus edellyttää pedagogista pohdintaa siitä, kuinka nuoria voidaan tukea pitkäjänteisesti,
jotta heille kehittyisi sellaisia taitoja, kuten kasvumyönteinen ajattelutapa sekä tietoisuus omasta
itsestä. Lisäksi nuoret tarvitsevat itseluottamusta, viestintätaitoja, tiimityötaitoja, esiintymistaitoja sekä
fasilitointi- ja johtajuustaitoja. Siksi vertaiskoulutukseen kuuluu koulutusprosessien suunnittelu nuoria
varten, oppimistulosten määrittely ja mekanismien, menetelmien toteuttaminen nuorten tueksi, jotta
he voisivat arvioida, vahvistaa ja siirtää muille osaamistaan jatkuvasti niin yksityis- kuin työelämässäkin.
4.2 Sosiaalisen toiminnan muotona

Kasvatus ja koulutus eivät koskaan ole neutraaleja. Tarkoituksena on joko säilyttää vallitseva tilanne
pönkittämällä vallitsevaa kulttuuria, tietämystä ja arvoja tai auttaa ihmisiä irtautumaan vanhasta, jotta
heistä voisi kasvaa kriittisiä, luovia, riippumattomia, aktiivisia ja vastuullisia yhteiskunnan jäseniä.
Ihmiset reagoivat niihin asioihin, jotka herättävät heissä voimakkaita tuntemuksia. Koulutus on
keino tunnistaa asioita, joita nuoret pitävät tärkeinä juuri NYT, kannustaa heitä kriittiseen ajatteluun
ja rohkaista heitä puuttumaan yhteiskunnallisiin tai poliittisiin kysymyksiin.
Vertaiskoulutus on riippumaton prosessi; se on vaikuttavaa (poliittista) toimintaa, joka mahdollistaa
nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen. Koulutuksen myötä nuoret pääsevät tutustumaan kulttuurisiin
22
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Kun nuoria koulutetaan muutoksentekijöiksi ja heille tarjotaan tukea, se voi johtaa yleiseen toimintakulttuurin muutokseen laajemminkin: aikuiset, järjestöt ja laitokset voivat ottaa nuorten näkökulman
ja tarpeet huomioon päätöksenteossaan. Jos nuorten valtakulttuuri osoittaa kulttuuritietoisuutta ja
näyttää mallia uudenlaisissa taidoissa, joita menestyminen monikulttuurisessa maailmassa edellyttää,
sen esimerkkiä aletaan varmasti seurata myös monilla muillakin yhteiskunnan sektoreilla.

5
Onko minun hankkeeni
vertaisoppimishanke?
Vertaisoppimishankkeet:
• tarjoavat nuorille tilaisuuden käyttää taitojaan ja jakaa tietämystään vertaisilleen
• auttavat luomaan myönteisiä käsityksiä nuorisosta
• auttavat muuttamaan nuoriin kohdistuvia asenteita ja toimintatapoja
• kannustavat aikuisia tunnustamaan nuorten panosten arvon yhteiskunnalle6
• voivat olla pienimuotoisia tai monitahoisia
• voivat olla lyhyt- tai pitkäkestoisia
• voivat osallistaa pienen tai suuren määrän ihmisiä
• voidaan toteuttaa suoraan tai välillisesti.
Ei siis ole olemassa yhtä ainoaa, joka tilanteeseen sopivaa mallia. Se, mitä päätät tehdä, on ainutkertaista
ja koskee yksinomaan sinua ja kohderyhmäsi nuoria.
Tässä vaiheessa sinulla voi jo olla alustava ajatus hankkeesta, jonka haluaisit toteuttaa. Siihen
osallistuisi nuoria ja siinä käytettäisiin kasvatuksellisia prosesseja, mutta epäröit silti, onko kyseessä
varsinainen ”vertaisoppimishanke”. Seuraavien kysymysten avulla saat varmistettua, voiko ideasi johtaa
vertaisoppimishankkeeseen. Jos vastaat kysymyksiin myöntävästi, tästä työkalupakista on sinulle
6 Mukautettu teoksesta: PEERing In PEERing Out: Peer Education Approach in Cultural Diversity Projects. SALTO Youth
Cultural Diversity Resource Centre.
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pienoismaailmoihin, oppivat pukemaan sanoiksi arvojaan ja huoliaan, ja saavat hyödyllisiä taitoja. Heitä
voidaan myös kannustaa yhteiskunnalliseen tai poliittiseen toimintaan. Riippumatta siitä, ovatko nuoret
tietoisesti yhteiskunnallisia tai poliittisia toimijoita vai ajelehtivatko he vain päivästä toiseen, heillä on
vaikutusvaltaa yhteiskunnan monilla sektoreilla. Nuorilla on valmiudet antaa yhteiskunnalle myönteinen
panoksensa tietoisesti ja tarkoituksellisesti, mutta tätä potentiaalia ei ole hyödynnetty kaikilta osin.
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toivottavasti paljon hyötyä. Jos vastauksesi ovat kieltäviä, työkalupakki voi auttaa sinua työstämään
alkuperäistä ideaasi vertaisoppimishankkeeksi tai innostaa sinua keksimään kokonaan uuden hankkeen.
1. Yhdistääkö hankkeeseeni osallistuvia jokin vertaistekijä?
⃝ Kyllä

⃝ Ei

Mi(t)kä vertaistekijä(t)?

2. Saavatko nuoret hankkeessani tilaisuuden käsitellä aiheita, jotka koskettavat heitä suoraan?
⃝ Kyllä

⃝ Ei

Mitä nuo aiheet ovat?
Millä tavoin?

3. Saavatko nuoret hankkeessani tilaisuuden vaikuttaa omaan ja vertaistensa oppimisprosessiin?
⃝ Kyllä

⃝ Ei

Millä tavoin?

4. Saavatko nuoret hankkeessani tilaisuuden kehittää tietojaan, taitojaan, vakaumuksiaan ja asenteitaan?
⃝ Kyllä

⃝ Ei

Millä tavoin?

5. Saavatko nuoret hankkeessani tilaisuuden toimia yhteiskunnallisen muutoksen välittäjinä ja
toimijoina?
⃝ Kyllä

⃝ Ei

Millä tavoin?

6
Hyödyllisiä vinkkejä
• Vertaisryhmillä on suuri vaikutus nuorten henkiseen kasvuun ja kehitykseen.
• Nuoret ovat oman elämänsä asiantuntijoita.
• Nuoret voivat vaikuttaa merkittävästi yhteiskuntaan, jonka jäseniä he ovat.
• Jokainen meistä on samalla opettaja ja oppija.
• Vertaiskouluttajien täytyy mieltää itsensä henkilöiksi, joilla on ainutlaatuiset
voimavarat, omat tapansa oppia ja viestiä sekä omat taitonsa, asenteensa ja arvonsa.
• Vertaiskoulutus on yksi sosiaalisen toiminnan muoto.
24
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KUINKA PÄÄSEN ALKUUN
1
Aluksi
KUINKA PÄÄSEN
ALKUUN

Tuntuuko sinusta, että nuorilla voisi olla koulussasi, organisaatiossasi tai yhteisössäsi tärkeä
asema, mutta et oikein tiedä kuinka edetä? Kannatko huolta nuoria koskettavista asioista ja
haluatko saada aikaan myönteisen muutoksen? Monesti hankkeen käynnistäminen alkaa halusta
auttaa ihmisiä ja luoda jotain uutta. Tässä luvussa käydään läpi vertaisoppimishankkeiden
alkuvaiheita.

2
Peruskysymykset: mitä ja miksi
Miksi ylipäänsä haluat toteuttaa hankkeen?
Tämä voi kuulostaa yllättävältä, mutta on mahdollista edistää hanketta tietämättä, mistä siinä
pohjimmiltaan on kyse – aivan kuin suunnistaisit ilman kompassia tai kokkaisit ilman reseptiä.
Eteneminen ilman selkeätä suuntaa on kuitenkin hintava toimintatapa, joka pidemmän päälle
kostautuu ajankäytössä, pettymyksinä tai hankkeen vaikuttavuudessa tai saavutuksissa.
Selvittämällä heti alkuun mitä aiot tehdä ja miksi, ymmärrät, mistä toiminnassasi oikein on kyse.
Löydät selityksen siihen, miksi ensinnäkin nouset joka aamu ja haluat uhrata aikaasi saadaksesi
aikaan muutoksen. Voit lähestyä asiaa myös kysymällä itseltäsi:

Mikä on minusta tärkeää?
Millaisen muutoksen haluan saada aikaan?
Miksi tämä on tärkeä aihepiiri?

3
Omien koordinaattien määrittäminen1
Jonkin asian tekeminen luonnistuu joskus niin itsestään, että on helppoa unohtaa, mistä syystä
alkujaan tartuimme siihen. Jokaisella on esimerkiksi omat aamurutiininsa, ja kyseenalaistamme
1 Vertauskuva on haettu Bill Georgen teoksesta True North. Sillä tarkoitetaan sisäistä kompassia, joka ohjaa sinut
onnistuneesti elämäsi halki. Se kertoo, kuka olet ihmisenä kaikkein syvimmällä tasolla. True North on suunnistuspisteesi, joka
auttaa sinua pysymään reitillä toimiessasi johtajana – kiintopisteesi kieppuvassa maailmassa. Se perustuu siihen, mikä on sinulle
tärkeintä: hartaimmin vaalimasi arvot, intohimosi ja vaikuttimesi, mielihyvän lähteet elämässäsi.
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harvoin – jos koskaan – aamiaisen syömisen tai töihin lähtemisen. Nämä toiminnot ovat niin
automaattisia, ettemme yleensä juurikaan mieti niitä. Hankkeen vetäminen kuitenkin poikkeaa
rutiineista. Jos emme ole tietoisia hankkeen perimmäisestä tarkoituksesta, on paljon vaikeampaa
edetä maaliin asti ja harhaudumme tieltä paljon helpommin. Yksi ainoa askel aloittaa tuhannen
kilometrin matkan – älä siis käynnistä hanketta tuntematta koordinaattejasi.
Kysy seuraavaksi itseltäsi:
Mikä on
minusta tärkeää?

Millaisen muutoksen
haluan saada aikaan?

Miksi tämä on
tärkeä aihepiiri?

4
Parhaan etenemistavan löytäminen
Innostus nuorten auttamiseen on mainio lähtökohta. Ennen kuin kanavoit innostuksesi teoiksi,
muista kuitenkin varmistua siitä, että ideasi saa vastakaikua niissä oman yhteisösi nuorissa, jotka
ovat hankkeesi keskiössä.
Muistele esimerkin vuoksi, milloin joku yritti viimeksi myydä sinulle jotain. Saatoit pitää myyjän
persoonasta, mutta jos tuote ei tuonut lisäarvoa elämääsi tai ratkaisua ongelmiisi, et luultavasti
tehnyt kauppoja.
Kun olet järjestämässä hanketta, tilanne on muutoin ihan sama, mutta tällä kertaa myyntimiehen
saappaissa olet sinä. Parhaiten toimii sellainen taktiikka, että ideoit hankkeen, joka tuo ratkaisun
yhteisöösi kuuluvien nuorten ongelmiin tai auttaa heitä jollain tavoin. Mitä enemmän ideasi
puhuttelee nuoria, sitä helpompaa heidät on motivoida mukaan.
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5
Nuorten kuuleminen

Jos sinulla on jo paljon kokemusta valitsemastasi aihepiiristä, saatat tuntea houkutusta nojautua
vain omiin oletuksiisi sen sijaan, että todella juttelisit nuorten kanssa. Kuuntelemalla sidosryhmiesi
jäseniä näet asioiden todellisen tilan, sillä tieto tulee suoraan kohdeyleisöltäsi.
Toteutustapoja on useita, ja esittelemme nyt kaksi eri menetelmää: yksilöllinen menetelmä eli
yksilöhaastattelu ja kollektiivinen menetelmä eli fokusryhmähaastattelu. Yksilöhaastattelu on paras
keino päästä keskustelemaan jonkun kanssa kasvokkain muodollisesti. Fokusryhmähaastattelu on
kätevä silloin, kun halutaan kerätä ideoita joltain ryhmältä ihmisiä.
Mikä on fokusryhmä?2
Fokusryhmähaastattelu on laadullinen tutkimusmenetelmä, joka on erityisen
käyttökelpoinen ideoiden ja näkemysten kartoittamisessa. Siinä on 6 erityspiirrettä:
useaan eri ryhmään (1) kokoontuneet (2) ihmiset, jotka edustavat tiettyjä (3)
ominaisuuksia, antavat (4) fokusryhmähaastattelussa (6) laadullisia (5) tietoja.
Fokusryhmässä on yleensä 8–10 osallistujaa, mutta määrä voi vaihdella 5:stä ja 14:ään.
Ryhmän täytyy olla tarpeeksi pieni, jotta jokainen pääsee tuomaan näkemyksensä esiin.
Samalla sen täytyy olla riittävän suuri, jotta mielipiteiden kirjo tulisi esiin. Fokusryhmässä
käydään läpi monen tyyppisiä kysymyksiä, ja niillä jokaisella on oma tarkoituksensa:
• Tutustumisvaiheen kysymykset: esittele osallistujat ja tee keskustelun aihe tutuksi
heille.
• Tarkasteluvaiheen kysymykset: koko keskustelun ydin. Nämä kysymykset ohjaavat
koko selvitystyötä, joten niihin on paneuduttava huolella.
• Päätösvaiheen kysymykset: päätä keskustelu ja anna osallistujille tilaisuus esittää
lisähuomioita.

2 Huomautus: Esittelemme fokusryhmän tässä lyhyesti työkaluna, jolla voit kerätä tietoja kohderyhmältäsi ja kohderyhmästäsi.
Kyse on kuitenkin tutkimusmenetelmästä, joka vaatii syvällisempää tarkastelua silloin, kun sitä käytetään tieteellisiin tarkoituksiin.
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Kuinka pääsen
alkuun

Ihmiset eivät kovin herkästi lähde mukaan toimintaan, jonka edistämistä he eivät koe tärkeäksi. Tässä
vaiheessa sinun on tärkeätä tutustua kohderyhmääsi jo ennen kuin aloitat hankkeesi suunnittelun.
Onneksi sen ei tarvitse viedä paljon aikaa tai olla hankalaa: riittää, että saat kontaktin muutamaan
kohderyhmäsi tyypilliseen nuoreen selvittääksesi, mitä he ajattelevat elämästään.

VERTAISOPPIMINEN – KOULUTTAJAN TYÖKALUPAKKI - Luku 2 - Kuinka pääsen alkuun

Voit tehdä kokeeksi seuraavan harjoituksen:
• A-vaihe, omat näkemyksesi: kirjoita muistiin omat ajatuksesi.
• B-vaihe – vaihtoehto 1, yksilöhaastattelu: Yritä löytää ainakin kaksi nuorta, jotka edustavat
hyvin kohderyhmääsi, ja juttele heidän kanssaan.
• B-vaihe – vaihtoehto 2, fokusryhmähaastattelu: Kutsu koolle 6–14 nuorta ja pidä
fokusryhmäkeskustelu, jossa käytät ohjailevia kysymyksiä.
• C-vaihe, pohdinta: Pohdiskele nyt omaa hankeideaasi.
HARJOITUS: Nuorten kuuleminen: A-vaihe

Omat näkemyksesi
Keitä ovat ne nuoret,
joiden asioita haluan
hankkeella edistää?

Mitä he itse
ajattelevat asioista?

Mitä tarpeita,
ongelmia ja
toiveita heillä on?

Kuinka he
suhtautuvat niihin
tällä hetkellä?

30
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HARJOITUS: Nuorten kuuleminen: B-vaihe, vaihtoehto 1

Haastattelu
Haastateltavan nimi: _______________________

Kuinka pääsen
alkuun

Haluaisin kuulla
lähemmin tämän
yhteisön nuorten
näkemyksistä. Kertoisitko
minulle lisää itsestäsi?

Miten
arkielämäsi
sujuu?

Mikä on suurin
haaveesi elämässä?

Toivoisitko, että
jokin asia olisi toisin
omassa elämässäsi
tai yhteisössäsi?

Kuinka suhtaudut
siihen tällä hetkellä?
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HARJOITUS: Nuorten kuuleminen: B-vaihe, vaihtoehto 2
Fokusryhmä
Osallistujat:
1

8

2

9

3

10

4

11

5

12

6

13

7

14

(1) Tutustumisvaiheen kysymykset

Kerro meille
nimesi ja ikäsi.

Miten
arkielämäsi
sujuu?

Mikä on suurin
haaveesi elämässä?

(2) Tarkasteluvaiheen kysymykset
Toivoisitko, että
jokin asia olisi toisin
omassa elämässäsi tai
yhteisössäsi?
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Kuinka suhtaudut
siihen tällä hetkellä?

Kuinka pääsen
alkuun

(3) Päätösvaiheen kysymykset

Haluaisitko kertoa
jotain muuta?
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HARJOITUS: Nuorten kuuleminen: C-vaihe
Pohdinta

Mitä sait tietää
kohderyhmästäsi
juttelemalla
nuorten kanssa?

Yllätyitkö jostain
mitä kuulit?

Onko hankkeeseesi
tehtävä muutoksia
tämän harjoituksen
(tiedonkeräämisen)
pohjalta?

Kuinka aiot
toteuttaa muutokset?
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6
Muut avaintoimijat

Ihmiset usein etenevät siten, että he ensin miettivät mitä haluavat tehdä ja sitten vain tarttuvat
toimeen. Se voi olla tiettyyn rajaan asti toimiva lähestymistapa, mutta hankkeen vaikuttavuus voi
jäädä vähäiseksi tai pahimmassa tapauksessa saat aikaan jotain, joka on jo olemassa.
Voit varmistaa onnistumisesi seuraamalla näitä ohjeita. Olipa hankeideasi millainen tahansa,
muista aina tehdä taustatyötä, tutustua kohdeyleisöösi ja selvittää, keitä muita jo työskentelee
saman aihepiirin parissa. Jos kuulet, että samankaltainen hanke on jo vireillä jossain muualla, älä
silti lannistu.
Hankkeen organisointi ei ole samanlaista kuin juoksukilpailun järjestäminen – päinvastoin.
Tutustuessasi muihin avaintoimijoihin voit saada heiltä paljon tukea, oppia heidän kokemuksistaan
ja keksiä uusia ideoita. Vaikka samantapainen hanke olisikin jo käynnissä, se ei välttämättä vastaa
kaikkien tarpeisiin ihan kaikkialla. Ottamalla selvää muualla toteutettavasta toiminnasta saat
selkeämmän käsityksen siitä, kuinka oma hankkeesi voi tuoda uutta lisäarvoa ja missä todelliset
aukkokohdat ovat. Kuulet myös, millaisille palveluille on paljon kysyntää: mikä toimii ja mikä ei, ja
ketkä voisivat auttaa sinua. Nämä opit ovat kuin kultapölyä: niitä ei voi omaksua lukemalla kirjoja tai
selailemalla internetiä, vaan ainoastaan tapaamalla ihmisiä ja oppimalla heidän kokemuksistaan.

Ketkä ovat
avaintoimijoita
lähiyhteisössäni?

Ketkä ovat
avaintoimijoita
muualla?
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Kuinka pääsen
alkuun

Kohderyhmän lisäksi sinun täytyy ottaa huomioon eräs toinen tärkeä ryhmä eli muut avaintoimijat.
Asuitpa missä hyvänsä, yhteisössäsi on luultavasti koko ajan vireillä lukuisia hankkeita.

VERTAISOPPIMINEN – KOULUTTAJAN TYÖKALUPAKKI - Luku 2 - Kuinka pääsen alkuun

Millaisia vahvuuksia,
hankkeita ja voimavaroja
heillä on?

Havaitsitko
aukkokohtia?

Kuka voisi tai ketkä
voisivat auttaa minua
ja millä tavoin?

Millaista lisäarvoa oma
hankkeeni voisi tuoda
jo käynnissä oleviin
hankkeisiin?
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7
Joustavuudesta

Joskus sinun ehkä täytyy siirtyä toiselle polulle tai jopa ottaa askel taaksepäin ulkoisten tai sisäisten
tekijöiden paineesta. Esimerkiksi osa tiimisi jäsenistä jättäytyykin pois tai valitsemasi aihe avaa
oven kysymyksiin, joita et aiemmin tullut ajatelleeksi. Kunhan tiedät, mitä teet ja miksi, ja asetat
sen ykkösasiaksi, toiselle polulle siirtyminen ei jätä varjoonsa ydinkysymystä: ”miksi?” Sinun on
silloin helpompi edetä maaliin asti.
Muista siis hankkeen käynnistämishetkestä alkaen olla valmis kohtaamaan jotain odottamatonta.
Tärkeintä on olla pelkäämättä sitä ja olla valmis ottamaan se vastaan. Kun sinulla on selvä visio,
joka saa vastakaikua nuorten parissa, löydät kyllä polun kohti lopullista määränpäätäsi. Vaikka
polku vaihtuisikin, päämäärä on yhä saavutettavissa.

8
Maaliviiva

Kuvittele, että saavutat
maaliviivan. Miten
kuvailisit sitä?
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alkuun

Olet nyt kuullut kohderyhmääsi ja oppinut tuntemaan sen paremmin. Tätä lukiessasi saatat
miettiä: entäpä jos tilanne muuttuu, eikä valitsemani polku tai suunnitelma ole enää sopiva?
On tärkeää tiedostaa, että kaikessa tekemisessä piilee aina riski. Jos riskejä ei olisi, ei tarvittaisi
ongelmanratkaisua. Ilman riskejä ei myöskään saavuteta mitään.
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9
Kaikki tarvittava huomioitu
Kun olet ensin täsmentänyt hankeideaasi, tutustunut kohdeyleisöösi ja selvittänyt, mitä muita
hankkeita on jo vireillä, tiedät, mitä hankkeen käynnistämiseen tarvitaan.

Mitkä
asiat ovat
tärkeitä niille
nuorille, joiden
kanssa toimin?

Tutustu hankkeesi osallistujiin

Mitä ja miksi ?

Kokonaiskuva

Mitä
Kuinka voin
hankkeellani
saada aikaan
on tarkoitus
muutoksen
saada aikaan? nuorten asioissa?

Ketkä
ovat
avaintoimijoita?

Onko
olemassa selviä
aukkokohtia?

Kuinka
voisimme toimia
yhdessä?

10
Hyödyllisiä vinkkejä
Vertaisoppimishankkeen käynnistäminen edellyttää, että esität
itsellesi muutamia peruskysymyksiä: Miksi olen käynnistämässä
tätä hanketta? Mikä on minusta tärkeää? Onko se tärkeää
myös kohderyhmäni mielestä? Pystynkö kanavoimaan ideani
käytännön toiminnaksi? Olenko valmistautunut ennalta
arvaamattomiin pulmiin?

38
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SUUNNITTELU JA VALMISTELU
1
Aluksi
Kun olet päässyt selville siitä, mitä haluat tehdä ja miksi, seuraava tärkeä askel on hankkeen
suunnittelu. Välillä meillä on hinku tarttua toimeen laatimatta ensin suunnitelmaa. Innostus
päästä tekemään jotain on hieno asia, eikä suunnittelun ole tarkoitus latistaa sitä – päinvastoin.
Hyvä suunnitelma tarkoittaa sitä, että hahmottelet koko polun lähtöpisteestä päätepisteeseen,
jotta sinulla olisi riittävät voimavarat hankkeen viemiseksi loppuun asti.
SUUNNITTELU JA
VALMISTELU

2
TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN
Tavoitteiden asettaminen on tärkeä osa joka hanketta. Älä lannistu, vaikka niiden kirkastuminen
veisi hiukan aikaa. Voit yksinkertaisesti vain esittää itsellesi kysymyksen: miksi me olemme
toteuttamassa tätä hanketta?
Perusteluna voi olla vaikkapa se, että haluat auttaa nuoria oppimaan uusia taitoja tai kohentaa
heidän elämänlaatuaan. Toimintaanne motivoiva tekijä on ainutkertainen: se riippuu täysin
sinusta, tiimistäsi ja hankkeestasi. Kysy siis itseltäsi:
Miksi me olemme toteuttamassa tätä hanketta?

Tarkastele sitten vastauksia. Ovatko ne tämäntapaisia?
• Aiomme auttaa ihmisiä
• Aiomme tehdä jotain
• Aiomme muuttaa maailmaa
• Tuntuu, että näin täytyy toimia
Siinä tapauksessa sinun täytyy hioa tavoitteitasi.
Jos tavoitteesi ovat ylimalkaiset, sinun on vaikeampaa tietää, oletko saavuttanut ne, milloin se
tapahtui ja millaisen muutoksen hankkeesi on todella saanut aikaan.
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Tee tällainen SMART-testi ennen kuin siirryt suunnitteluprosessin seuraavaan vaiheeseen.

3
SMART-testi
1. Ovat tavoitteeni täsmällisiä?
⃝ Ovat

⃝ Eivät ole

2. Ovatko tavoitteeni mitattavissa?
⃝ Ovat

⃝ Eivät ole

3. Ovatko tavoitteeni saavutettavissa?
⃝ Ovat

⃝ Eivät ole

4. Ovatko tavoitteeni realistisia?
⃝ Ovat

⃝ Eivät ole

5. Ovatko tavoitteeni oikein ajoitettuja?
⃝ Ovat

42
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Tarkastele sitten vastauksiasi. Onko niiden joukossa kielteisiä vastauksia? Kuinka voisit siinä
tapauksessa hioa tavoitteitasi? Pohdi seuraavia esimerkkejä:
• Ovat tavoitteeni TÄSMÄLLISIÄ?
Eivät ole → Aiomme auttaa ihmisiä
Ovat → Aiomme auttaa 500 nuorta lopettamaan tupakoinnin vuoteen 2020 mennessä

SUUNNITTELU JA
VALMISTELU

• Ovatko tavoitteeni MITATTAVISSA?
Eivät ole → Aiomme tehdä jotain
Ovat → Aiomme vetää vammaisille nuorille tarkoitettua toimintakerhoa

• Ovatko tavoitteeni SAAVUTETTAVISSA?
Eivät ole → Aiomme poistaa köyhyyden Euroopasta
Ovat → Aiomme järjestää hyväntekeväisyystapahtuman kaupunkini kodittomien auttamiseksi

• Ovatko tavoitteeni REALISTISIA?
Eivät ole → Aiomme muuttaa maailmaa
Ovat → Aiomme edistää koulukiusaamisen vastaista ilmapiiriä paikallisessa yläkoulussa

• Ovatko tavoitteeni OIKEIN AJOITETTUJA?
Eivät ole → Aiomme järjestää 20 työpajaa kuun loppuun mennessä
Ovat → Aiomme järjestää 10 työpajaa tulevan puolen vuoden aikana
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4
Yksi K-kysymys ja viisi M-kysymystä

äsi
m
h
ry

KETKÄ?

MIKSI?

Miksi tämä on
tärkeä aihepiiri?

innalle
m
i
to
u
l
u

MILLOIN?

Paljonko aikaa tarvitset?
Paljonko aikaa sinulla on?

Tärk
eim

uva
k
s
ai

MITÄ?

Mitä tavoittelet? Miten
kuvailisit maaliviivaasi?

ot
iminn
o
t
ät
m

Toteutusp
aik

Aika
ta
44

t
ttee
i
o
v
Ta

Keitä ovat ne nuoret, joiden
asioissa haluat saada aikaan
muutoksen?

Kok
on

Koh
de

Kun olet ensin määritellyt tavoitteesi, olet samalla asettanut hankkeellesi maaliviivan. Sinun on
nyt suunniteltava reitti maaliin asti seuraavien vaiheiden kautta. Se käy helpoimmin vastaamalla
yhteen K-kysymykseen ja viiteen M-kysymykseen.

MITEN?

Mitkä ovat ne
tärkeimmät toiminnot,
taidot ja voimavarat (ihmisiä,
rahaa ja aikaa), joiden avulla
saavutat maaliviivan?

ka

imintamuoto
o
t
ja

MISSÄ?

Toteutuspaikka ja
toimintamuoto
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NYT
ON SINUN
VUOROSI!

Viimeistele nyt hankesuunnitelmasi.

äsi
m
h
ry

MIKSI?

ot
iminn
o
t
ät
m

innalle
m
i
to
u
l
u

MILLOIN?

Tärk
eim

uva
k
s
ai

Toteutusp
aik

Kok
on
Aika
ta

KETKÄ?

t
ttee
i
o
v
Ta

MITÄ?
SUUNNITTELU JA
VALMISTELU

Koh
de

HANKKEEN NIMI:

ka

imintamuoto
o
t
ja

MITEN?

MISSÄ?
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5
Hyödyllisiä vinkkejä

Kartoita reitti kohti maaliviivaa yhden K-kysymyksen ja viiden
M-kysymyksen avulla. Hankesuunnittelussa ei ole kyse kilpailusta.
Jos arvelet, että tarvitset jonkin asian tekemiseen 2–5 päivää tai
2–4 henkilöä, arvioi resurssien tarve aina yläkanttiin. On parempi,
että käytettävissä on runsaasti aikaa, jottet joudu ohittamaan
joitain vaiheita aikapulan vuoksi.

Suunnittelu on osa hankettasi. Useimmat hankkeet eivät toteudu
yhdessä hetkessä, joten sinulla on aina aikaa pysähtyä hetkeksi
miettimään, kuinka edetä ja mitä voimavaroja tarvitaan.
Vaikka omasta mielestäsi tuntisitkin hankkeesi läpikotaisin,
suunnitelmasta on apua, jotta koko tiimillä olisi yhteinen käsitys
asioista. Suunnitelmaan on hyvä tukeutua myös hankkeen
ollessa käynnissä.

Jo tässä vaiheessa on tärkeää alkaa miettiä hankkeen seurantatoimia.
Seuranta täytyy suunnitella tavoitteidesi pohjalta, ja se on
miellettävä kiinteäksi osaksi koko hanketta. Luku 8 on omistettu
kokonaan seurannalle. Tulet huomaamaan, että jatkotoimien
suunnittelu jo tästä vaiheesta alkaen parantaa selvästi hankkeesi
laatua ja tuloksia.
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YHDESSÄ TOIMIMINEN
1
Aluksi
Olet käynnistämässä hanketta, jossa on mukana nuoria. Tulosten kannalta onkin ratkaisevan
tärkeää, että sinulla on menetelmä ideoituna heidän osallistamisekseen. Jokainen hankkeesi
osallinen on projektikielellä ilmaistuna jonkin sidosryhmän jäsen. Huomaa kuitenkin,
etteivät he muodosta yhtenäistä ryhmää. Vuorovaikutuksesi heidän kanssaan muovautuu
heidän erilaisten tarpeidensa, rooliensa, kiinnostusten ja toiveidensa mukaan. Tässä luvussa
tarkastelemme lähemmin erityyppisiä sidosryhmien jäseniä ja heidän ohjaamistaan.

2

Sidosryhmän jäsen on jokainen, joka on osallisena hankkeessasi, esim. työpajaan kutsumasi nuori
tai jokin järjestö. Sidosryhmäläisillä tarkoitetaan laajaa ryhmää ihmisiä, jotka haluavat edistää
erilaisia asioita. Tässä muutamia esimerkkejä:

Nuoret
Yhteisö

Hankkeen
sponsori

Paikalliset
yrittäjät

Koulu tai muu
oppilaitos

Media

Vanhemmat
Jokin muu
organisaatio

Viranomaiset
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Kuka on sidosryhmän jäsen?
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3
Sidosryhmäläisten johtaminen
Kun tunnet sidosryhmäläiset tarpeeksi hyvin, voit saada esiin heidän parhaat ominaisuutensa ja
luotua myönteistä yhdessä tekemisen ilmapiiriä ja suhdetta. Jos hankkeessasi esimerkiksi on mukana
opiskelijoita, ja tiedät heidän olevan kiinnostuneita eri asioista kuin opettajansa, sinun on helpompaa
työskennellä molempien ryhmien kanssa, kun tunnet tämän taustavaikuttajan.
Kaikilla sidosryhmäläisillä ei ole yhteisiä kiinnostuksen kohteita, ja eroja on myös siinä, mitä he voivat
tarjota hankkeellesi. Jos aiot hyödyntää hankkeessasi vaikkapa draamaa, sinun kannattaa lyöttäytyä
yhteen paikallisen nuorisokeskuksen kanssa, jolloin voit saada käyttöösi tarkoitukseen sopivat
tilat. Jos sovit yhteistyöstä vaikkapa kuntasi viranomaisten kanssa, sinun on helpompi mainostaa
tapahtumaasi tai jopa löytää rahoittaja hankkeelle. Yleispätevää toimintatapaa ei siis ole.
Seuraavassa harjoituksessa sinun on tarkoitus kartoittaa hankkeesi osalliset. Nimeä muutamia tärkeitä
sidosryhmäläisiä. Selvitä heidän kiinnostuksen kohteensa ja mitä he voivat tuoda hankkeellesi:
Kiinnostuksen kohde

Osallistumistapa

N

ofiili n r o
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4
Ihannetiimin kokoaminen
Sidosryhmäsuhteiden luomisen lisäksi tärkeää on myös vuorovaikutus tiimisi jäsenten kanssa.
Hankkeen toteuttaminen omin voimin on vaikeaa kahdestakin syystä. Et ensinnäkään voi itse hallita
aivan kaikkea, vaikka olisit kuinka lahjakas ja osaava. Hankkeen järjestäminen vaatii monenlaisia
taitoja, jotka liittyvät esimerkiksi viestintään, kouluttamiseen, mainontaan, neuvotteluihin,
varainkäytön seurantaan ja suunnittelutyöhön. Toinen syy on se, että sidosryhmien tarpeisiin on
paljon vaikeampaa vastata yksin; taakan jakaminen on hyödyksi sinulle ja hankkeellesi, ja lisäksi
siitä on etua myös sidosryhmiesi jäsenille.

5
Hanketiimi

Hankkeen johtaja tai hankekoordinaattori

Johtaja vastaa hankkeesta ja osallistujien ohjaamisesta. Vertaisoppimishankkeen johtaminen ei tarkoita
sitä, että kerrot osallistujille mitä heidän pitäisi tehdä, vaan että koordinoit heidän toimintaansa, jotta
heidän on mahdollista osallistua hankkeeseen ja kantaa siitä vastuuta, ja myös kannustat heitä siihen.
Hanketiimi tai hankeavustajat

Avustajia tarvitaan aina esimerkiksi tilajärjestelyissä, valokuvien ottamisessa ja ryhmän
työskentelyn tukemisessa. He avustavat kouluttajaa/vetäjää/fasilitoijaa ja ryhmää.
Kouluttaja(t) tai fasilitoija(t)

Kouluttaja on henkilö, joka antaa koulutusta tai pitää työpajan jollekin ryhmälle. Kouluttajan
tehtävänä on harjoittaa vuorovaikutusta laajan osallistujajoukon kanssa ja huolehtia siitä, että
jokainen tuntee olevansa arvostettu ja saa tilaisuuden antaa oman panoksensa.1
1 Lisää tietoa taitavasta fasilitoinnista luvun 5 (”Kuinka tuen oppimista”) kohdassa 2 (”Oppimisympäristö”).
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Kun osallistat muita hankkeeseesi, sen vaikutukset ulottuvat laajemmalle kuin jos toimisit aivan
yksin. Mitä enemmän osallistujia, sitä enemmän ideoita, kontakteja, taitoja ja osaamista. Ne
kaikki ovat arvokasta pääomaa hankkeen toteuttamisessa. Parhaiten toimivissa hanketiimeissä
on yleensä mukana ihmisiä, joilla on erilaisia taitoja ja erityyppistä asiantuntemusta, ja niissä
suositaan yhteistyötä kaikkien kesken. Keitä tiimiisi oikein pitäisi kuulua?
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Tee seuraava harjoitus, jossa nimeät tiimisi jäsenet ja heidän tehtävänsä:
Nimi/nimet

Tehtävä(t)

Johtaja tai koordinaattori

Tiimi tai avustajat

Kouluttaja(t) tai fasilitoija(t)

6
Osallistujat
Tässä työkalupakissa esitetään keinoja, joiden avulla voit suunnitella vertaisoppimishankkeen.
Osallistujina on todennäköisesti nuoria, jotka haluavat olla mukana edistämässä asiaa, jonka
parissa aiot työskennellä. Luvussa 6, ”Nuorten osallistumisen varmistaminen”, huomaat, että
osallistujat voivat olla osallisina hankkeesi eri vaiheissa. Ottivatpa he aktiivisesti osaa mihin
vaiheeseen hyvänsä, sinun on hyvä selventää vielä joitain kohderyhmääsi liittyviä kysymyksiä.
Pidä samalla mielessä, että sopivia osallistujia on yleensä hankala löytää, jos et kohdenna kutsuasi
jollekin ryhmälle tai ryhmille. Mieti, kuinka jo olemassa olevat vertaisryhmät voisivat valita
keskuudestaan nuoria osallistumaan koulutukseen tai tapahtumaan. Palatessaan vertaisryhmänsä
piiriin nämä nuoret ovat hankkineet lisää varmuutta ja vaikuttamistaitoja. He ovat myös
innokkaampia jakamaan oppimaansa vertaisilleen ja järjestämään toimintaa näiden tuella.

Ketkä muodostavat
kohderyhmäsi?

Millä tavoin aiot
hankkia osallistujia?

52

TOOLKIT FOR QUALITY PEER EDUCATION | EPTO | European Peer Training Organisation | www.epto.org | © 2016

VERTAISOPPIMINEN – KOULUTTAJAN TYÖKALUPAKKI - Luku 4 - Yhdessä toimiminen

Mitä tietoja välität
heille ja miten?

Millä perusteilla
valikoit heidät?

YHDESSÄ
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Mikä on pienin ja
suurin osallistujamäärä,
jonka tarvitset ja joka
voi osallistua?

7
Toteutuspaikka
Kun aiot toimia nuorten kanssa, on tärkeää miettiä, missä osallistujat voisivat kokoontua.
Toteutuspaikka on tila, jossa hankkeen toiminnot pääosin tapahtuvat.
Suunnitteluprosessin jossain vaiheessa sinun täytyy valita hankkeellesi sopiva toteutuspaikka.
Kutsuessasi koolle ryhmän nuoria, on tärkeää ajatella heidän mukavuuttaan ja viihtyvyyttään.
Millainen paikka sopisi juuri sinun kohderyhmällesi? Kannustamme sinua miettimään asiaa
heidän näkökulmastaan ja etsimään paikan, jossa he voisivat kokea viihtyvänsä. Sopiva ympäristö
auttaa osallistujia tuntemaan olonsa kodikkaaksi, ja he ovat innokkaampia osallistumaan.
Valitessasi toteutuspaikkaa muista ottaa huomioon seuraavat asiat:
7.1. Tilat

Luultavasti tarvitset hankkeen eri toimintoja varten jonkin tilan. Sen koko riippuu toimintanne
luonteesta ja mukana olevien nuorten määrästä.
• Onko tila riittävän suuri kohderyhmällesi?
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• Kuinka monta tuolia ja pöytää tarvitsette?
• Onko huonekalut mahdollista siirtää syrjään silloin, kun ette tarvitse niitä?
Ota huomioon myös mahdollinen lisätilan tarve, jos aiotte välillä jakautua pienempiin ryhmiin.
Ehkä tarvitsette myös erillisen taukotilan. Tämä voi kuulostaa itsestään selvältä, mutta
muistathan varmistaa, että kokoontumistilan ikkunat saa auki. Kun joukko ihmisiä on pitkään
samassa tilassa, tilaa täytyy voida tuulettaa aina välillä. Sitä paitsi luonnonvalo on paljon
miellyttävämpää kuin neonvalaistus ja tila, jonka ikkunoista ei avaudu näkymää. Nämä tärkeät
käytännön tekijät tukevat oppimisprosessia.
7.2. Saavutettavuus

Ennen toteutuspaikan lopullista valintaa, muista ottaa selvää liikenne- ja kulkuyhteyksistä. Pääseekö
sinne vaivattomasti julkisin kulkuneuvoin? Jos ei pääse, sinun on ehkä varauduttava järjestämään
kuljetus itse. Entä onko esteetön kulku otettu huomioon? Toteutuspaikkaa etsiessäsi pidä mielessäsi, että
vertaisoppimisessa on myös kyse aivan kaikkien mahdollisuuksista osallistua. Käy tutustumassa tilaan jo
etukäteen varmistuaksesi siitä, että osallistujat voivat viihtyä siellä ja että se soveltuu tarkoitukseenne.

NYT
ON SINUN
VUOROSI!

Pohdi etukäteen:

Kuinka monta huonetta
tarvitsette ja millaista
toimintaa varten?

Minkä kokoista huonetta
tai minkä kokoisia
huoneita tarvitsette?

Millaisia välineitä ja
tarvikkeita tarvitsette?
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Onko sinulla jo mielessäsi
tila, joka voisi vastata näitä
vaatimuksia? Vai voisiko
joku toinen auttaa sinua
löytämään sopivan tilan?
Jos mielessäsi on jo mahdollinen
toteutuspaikka, onko sinne
helppo päästä (esteetön)? Miten
sinne pääsee, vai täytyykö sinun
järjestää kuljetus?

8
Tarvitsetko rahoitusta hankkeen toteuttamiseen?

Voit myös harkita sitä vaihtoehtoa, että osallistujat maksavat mukanaolostaan (esim. osallistumismaksu,
huolehtiminen omista matkakustannuksista tai panoksen antaminen valmisteluihin). Tällöin sinun
täytyy tietää, onko heillä taloudellisia mahdollisuuksia siihen. Jos joku haluaa tulla mukaan muttei
pysty maksamaan bussilippuaan, tarkoittaako se, ettei hän pääse osallistumaan, vai onko sinulla
ehdottaa muunlaista ratkaisua? Palvelujen vaihtaminen voi tuoda ratkaisun kustannuskysymyksiin. Sen
mukaan, mitä sinä tarvitset ja mitä kyseisellä nuorella on tarjota, palveluvaihto voi tarkoittaa vaikkapa
avustamista hankkeen käytännön järjestelyissä; viestintäapua (esim. kuvien ottaminen ja julkaiseminen
somessa); sen varmistamista, että osallistujat saavat tarvitsemansa tiedot ennen tapahtumaa ja sen
aikana; sekä huolehtimista heidän mukavuudestaan ja viihtyvyydestään.
Voit jo alkaa lähestyä sopivia henkilöitä, joilta voisit saada tarvitsemasi rahoituksen tai muita resursseja.
Käy läpi seuraavat asiat, jotta tietäisit mitä tarvitset ja mistä voit hankkia kaiken tarvitsemasi:
Mitä resursseja tarvitset,
jotta voisit toteuttaa
hankkeesi onnistuneesti
(esim. tarvikkeita,
rahaa, toteutuspaikan ja
viestintäkanavia)?
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Usein ajattelemme, ettei ilman rahaa pysty tekemään mitään. Se ei aina pidä paikkaansa: yllätyt
huomatessasi, että voit saada käyttöösi paljon ilmaisia resursseja, jos vain uskallat pyytää niitä ja osaat
neuvotella asiasta.
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Mitä resursseja sinulla jo on, ja mitä sinun on vielä hankittava?
Nämä minulla on jo

Nämä minulta puuttuvat

8.1. Sponsorit

Tässä vaiheessa voit kytkeä mukaan mahdolliset sponsorit, muut rahoittajat. Sponsori on henkilö,
organisaatio tai instituutio, joka tukee hankkeesi toteuttamista antamalla käyttöösi resursseja.
Kyse voi olla rahallisesta tuesta tai vaikkapa aineistosta työpajoja varten, toteutuspaikasta tai
näkyvyydestä. Sinulla voi ehkä olla yksi sellainen sponsori, jolta saat tarvikkeita, ja toinen, jolta
saat rahaa tai joka levittää hankkeesi tuloksia omassa verkostossaan.
Mieti seuraavaksi, ketkä omissa verkostoissasi ja yhteistyökumppaniesi verkostoissa voisivat olla
kiinnostuneita sponsoroimaan hankettasi ja tarjoamaan sinulle tarvitsemiasi resursseja. Nimeä
yksi tai useampi mahdollinen sponsori jokaista vielä tarvitsemaasi resurssia varten:
Nämä minulta puuttuvat

Mahdolliset sponsorit

Kun olet nimennyt mahdolliset sponsorisi, ota heihin yhteyttä ja sovi tapaamisesta, jotta voit esitellä
hankkeesi heille. Muista valmistautua huolellisesti! Huomio myös eri rahoituslähteiden hakuajat.
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8.2 Valmistele esittely hankkeesta

Sinun on osattava esitellä hankkeesi vakuuttavasti parissa minuutissa. Mitkä ovat ne tärkeät asiat,
jotka haluat tuoda esiin? Mitkä ovat esittelysi avainkohdat?
• Tarkoitus (Miksi?)
• Tavoitteet (Mitä?)
• Tärkeimmät toiminnot (Miten?)
• Kohderyhmäsi (Ketkä?)
NYT
ON SINUN
VUOROSI!

Valitse sivulla 44 olevasta harjoituksesta, ”Yksi K-kysymys ja viisi M-kysymystä”, ne
ydintiedot, jotka haluat sisällyttää esittelyysi. Kirjaa ne tähän:
YHDESSÄ
TOIMIMINEN
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Myyntipuhe
Myyntipuhe (pitch) tarkoittaa lyhyttä suullista esitystä, jolla taivuttelet jonkun kannattamaan
hankettasi silmänräpäyksessä. Usein myyntipuhe on ns. hissipuhetta. Kielikuva kertoo siitä,
että myyntipuheen pitää olla lyhyt ja samalla tehoava: jos kohtaat avainhenkilön hississä,
sinun on osattava mainostaa hankettasi ja saatava hänet lupaamaan sille tukensa pari
minuuttia kestävän hissimatkan aikana.
Näin mainostat hankettasi lyhyesti:
• Esittäydy puhekumppanillesi
• Esittele aihe, jota haluat käsitellä hankkeessasi
• Tuo esiin omakohtainen motivaatiosi ja kokeneisuutesi siinä (miksi haluat tarttua juuri
tähän aiheeseen)
• Kerro, millaisia ratkaisuja haluat saada aikaan hankkeellasi (sen toiminnot)
• Lopuksi kerro puhekumppanillesi selvästi, mitä tarvitset häneltä.
8.3 Kirjoita hankekuvaus

On hyödyllistä laatia kirjallinen hankekuvaus mahdollisia sponsoreita ja muita rahoittajia varten.
Sen pitäisi sisältää myyntipuhetta yksityiskohtaisempaa tietoa, mutta olla samalla helppo- ja
nopealukuinen. Hankekuvaus saa olla enintään parin sivun pituinen. Kerro siinä seuraavat tiedot
selväsanaisesti ja ytimekkäästi:
• Hankkeen nimi
• Tarkoitus (Miksi?)
• Tavoitteet (Mitä?)
• Tärkeimmät toiminnot (Miten?)
• Kohderyhmäsi (Ketkä?)
• Aikataulu (Milloin?)
• Alustava budjetti
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Tässä on perusmalli talousarvion laatimisen avuksi. Siihen on merkitty vain tärkeimmät menoluokat,
joiden pitäisi olla mukana joka hankkeen budjetissa. Oman hankkeesi erityistoiminnot voivat
edellyttää uusien menoluokkien lisäämistä.
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8.4 Ota selvää rahoittajien kiinnostuksesta aiheeseen

Minkä vuoksi kyseinen henkilö, organisaatio tai instituutio on valmis tukemaan sinua? Miksi
hän tai se haluaa valita kaikkien muiden joukosta juuri sinun hankkeesi? Pyri vastaamaan näihin
kysymyksiin jo ennen tapaamista ja valmistaudu perustelemaan, miksi juuri sinun hankkeesi
pitäisi saada tukea. Jos tapaat useita eri sponsori-/rahoittajaehdokkaita, varaudu vastaamaan
heille hiukan eri tavoin ottaen huomioon heidän intressinsä hankkeeseen.
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Kokeillaanpa:

Mahdolliset sponsorit

Heidän henkilökohtaiset
intressinsä, tavoitteensa ja
missionsa

Kuinka hankkeesi
voi palvella näitä
henkilökohtaisia intressejä,
tavoitteita ja missioita

9
Hyödyllisiä vinkkejä
Riippumatta siitä, millaiset tehtävät soveltuvat sinulle parhaiten,
on selvää, ettei hankkeen järjestäminen ole yhden ihmisen tehtävä.
Etsi avuksesi muita ja katso, mitä voitte saada aikaan yhdessä.

Sidosryhmäläisesi edustavat erilaisia tarpeita, näkökantoja ja
ryhmiä. Mitä paremmin opit tuntemaan sidosryhmäläisiäsi, sitä
helpompi sinun on vastata heidän tarpeisiinsa, toimia heidän
kanssaan ja jopa pyytää heiltä apua.
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Oppimisen tukeminen
1
Aluksi
Tässä luvussa käsitellään jälleen erästä tärkeää vertaisoppimishankkeen osatekijää: menetelmiä.
Vertaisoppiminen eroaa muista opetusmenetelmistä siinä, ettei oppiminen tapahdu eristyksissä.
Se on vastavuoroinen prosessi, joka perustuu vertaistekijään. Vertaistekijä on kuin magneetti, joka
vetää ihmisiä yhteen. Heillä voi olla yhteisiä ominaisuuksia, kuten ikä, tausta, sukupuoli tai kulttuuri
taikka jokin yhteinen katsantokanta, esim. kiinnostuksen kohde, huolenaihe tai jopa identiteetti.
Neuvomme sinua nyt pohtimaan, millaisia vertaisoppimismenetelmiä voisit käyttää omassa työssäsi.

2
Oppimisympäristö
Vertaisoppimistoiminnan järjestäjänä sinun täytyy luoda suotuisa ilmapiiri, jotta nuoret voivat
oppia toisiltaan. Tiloiltaan ja saavutettavuudeltaan1 sopivan toteutuspaikan valinnan lisäksi
tärkeitä ovat seuraavat seikat:

Jos hankkeeseesi kuuluu koulutusta ja/tai ryhmätyöskentelyä, on tärkeää valita sopiva(t)
fasilitoija(t). Yritä siis löytää henkilö, joka saa osallistujiin hyvän kontaktin ja jolla on ryhmäprosessin
ohjaamisen vaatimat tiedot, taidot ja kokemus. Hyvän fasilitoinnin avulla osallistujat voivat kokea
saavansa arvostusta ja ymmärtämystä ja kukin innostuu kantamaan oman kortensa kekoon.
Fasilitoijan (vetäjän, tukijan) tehtävänä ryhmässä on:
• pitää yllä ryhmän mielenkiintoa
• toimia mahdollisimman tasapuolisesti
• osallistaa ryhmän kaikki jäsenet ja kannustaa heitä
• kuunnella ja antaa panoksensa
• palauttaa ryhmän mieleen, mistä on ollut puhetta.2

1 Ks. luku 4, ”Kuinka työskentelen muiden kanssa”, kohta 7, ”Toteutuspaikka”.
2 PEERing In PEERing Out: Peer Education Approach in Cultural Diversity Projects. SALTO Youth Cultural Diversity Resource Centre.
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2.1. Taitava fasilitointi
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2.2 Turvallinen ja kannustava ilmapiiri

Vertaisoppimistoiminnassa on aina etusijalla luoda turvallinen toimintaympäristö, jossa osallistujat
voivat kohdata toisensa ja tutustua toisiinsa. Kannustava ilmapiiri rohkaisee oppijoita ottamaan
vastuuta niistä toiminnoista, joissa he ovat mukana. Jos et vielä tunne hankkeesi osallistujia tai
he eivät tunne toisiaan, paras tapa päästä alkuun on pitää yksi tai useampi tutustumisharjoitus
tai tunnelmankeventämisharjoitus. Voit myös aloittaa vaikkapa energiaharjoituksella, jolla saat
houkuteltua esiin kaiken huoneessa väreilevän myönteisen energian.
2.3 Yhteinen perusta toiminnalle

Vaikka osallistujia yhdistääkin jokin vertaistekijä, he ovat pohjimmiltaan ryhmä yksilöitä, joilla on
omat persoonallisuuspiirteensä, kokemuksensa ja arvonsa. Toimiessasi muiden kanssa on tärkeää
muistaa se ja suhtautua avoimesti yksilöllisiin eroihin. Älä nojaudu piilo-odotuksiin, vaan anna
osallistujille tilaisuus itse kehitellä työskentelyään ohjaavat periaatteet ja löytää yhteinen perusta.
Kun säännöt ovat osallistujien omia, on todennäköisempää, että he kokevat siihen myös omistajuutta.
Yhdessä sovituista periaatteista on hyötyä myös silloin, jos ryhmä ajautuu erimielisyyksiin.
2.4 Kokemusperäinen oppiminen

Kokemusperäinen oppiminen on prosessi, jossa oppiminen tapahtuu kokemuksen kautta tai perustuu
oman tekemisen kriittiseen havainnointiin. Menetelmä koskettaa henkilön kaikkia ominaisuuksia
ja sen painopiste on yksilön omassa oppimisprosessissa. Kokemusperäinen oppiminen on eri asia
kuin didaktinen oppiminen, jossa oppijan rooli on passiivisempi. Siinä käytetään menetelmiä,
joiden avulla oppija saa käydä läpi tiettyyn kysymykseen, aiheeseen tai tilanteeseen liittyviä
merkityksellisiä kokemuksia. Koettuaan näitä asioita itse osallistujien on helpompaa tuntea empatiaa
ja yhteenkuuluvuutta. Tältä näyttää kokemusperäisen oppimisen prosessi3:
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2.5 Sisäinen monimuotoisuus ja oppimisen toimintamallit

Miten sinä haluaisit oppia? Tarvitseeko sinun ensin kokeilla itse, jotta ymmärrät uuden asian?
Suunnitteletko kaiken etukäteen? Kuinka mittaat edistymistä? Entä luovuuden osuus? Ihmisen
tietoisuutta omasta oppimistavastaan kutsutaan metakognitiiviseksi taidoksi. Vertaisoppimistilanteissa
on erittäin tärkeä lisätä tietoisuutta metakognitiivista taidoista ja ottaa huomioon osallistujien erilaiset
oppimistavat. Kun yksilö oppii tuntemaan ja tietoisesti hyväksymään oman tapansa lähestyä oppimista
(hänelle siis kehittyy metakognitiivisia taitoja), hän pystyy tunnistamaan sen, mikä tekee oppimisesta
merkityksellistä juuri hänelle. Tuloksena on syvällinen voimaantumisen tunne ja parempi sitoutuminen
järjestettyyn toimintaan. Ei ole aina helppoa ehdottaa muille tällaista mallia, jotta he tarkastelisivat
perusteellisesti ”sisäistä monimuotoisuuttaan” eli tapaansa oppia, viestiä ja työstää tietoa. Suosittelemme
kuitenkin, että hankkeesi sisältäisi niin vaihtelevia toimintamuotoja, että jokainen osallistuja ennemmin
tai myöhemmin todella kokisi sen omakseen. Pyri siis järjestämään vuoroin perinteisiä luentoja,
pienryhmäkeskusteluja, luovia harjoituksia (esim. piirtämistä tai kollaasien tekemistä), roolileikkejä,
mielikuvaharjoituksia ja liikuntaharjoituksia (esim. verryttelyä, tanssia tai elehtimistä).
2.6. Joustavuus

NYT
ON SINUN
VUOROSI!

Tarkastele hankettasi miettimällä,
kuinka pystyt järjestämään seuraavat:

Taitava fasilitointi

Turvallinen ja
kannustava ilmapiiri
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Vertaisoppimisessa on tärkeää jättää tilaa myös osallistujien ideoille ja reagoida herkästi ryhmän
tarpeisiin. Suunnittelemasi aktiviteetti ei aina ehkä toimikaan tarkoitetulla tavalla, sillä ryhmä ei
ole sopivassa mielentilassa tai toimintamuoto ei tue osallistujien oppimistapoja. Ole siksi joustava
ohjelman suhteen. Voit vaihtaa aktiviteetteja toisiin tai jättää joitain kokonaan pois, jotta ryhmän
mielenkiinto pysyisi yllä. Pidä silti tavoite aina kirkkaana mielessäsi. Voit keskustella asiasta
avoimesti osallistujien kanssa ja kysyä heiltä, mitä he haluaisivat tehdä toisella tavalla voidakseen
osallistua tehokkaammin.
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Yhteinen perusta
toiminnalle

Kokemusperäinen
oppiminen

Sisäinen monimuotoisuus
ja oppimistavat

Joustavuus

3
Oppimistulokset
Vertaisoppimishankkeen aikana nuoret oppivat monenlaisia taitoja, joita he voivat siirtää eteenpäin
ja hyödyntää niin omassa elämässään kuin työssäänkin. On todettu, että vertaisoppimisessa
– ja epävirallisessa koulutuksessa yleensäkin – nuorille kehittyy monenlaisia taitoja, kuten
kasvumyönteinen ajattelutapa, tietoisuus omasta itsestä, itseluottamusta, viestintätaitoja,
tiimityötaitoja, esiintymistaitoja sekä fasilitointi- ja johtajuustaitoja.4

4 Katso esim. Euroopan nuorisofoorumi, Bathin yliopisto, GHK Consulting: The impact of Non‐Formal Education in Youth
Organisations on Young people’s Employability: http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print
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Tavoitellut oppimistulokset on siksi ilmaistava selkeästi laadullisen vertaisoppimishankkeen
suunnittelussa ja toteuttamisessa, ja osallisina olevat nuoret on kannustettava ottamaan hanke
omakseen. Voit laatia jokaiselle koulutushankkeelle erillisen osaamiskartan. Se on taulukko,
johon kirjaat kaiken sen osaamisen (tiedon, taidot ja asenteet), joita toivot nuorille kertyvän
hankkeen aikana. Tällaisia kartoitusmalleja on jo laadittu Euroopan unionissa, ja voit saada niistä
ideoita. Huomaa erityisesti eurooppalaiseen koulutusstrategiaan (ETS) kuuluva osaamiskartoitus
kansainvälissä yhteyksissä työskenteleviä nuorisoalan kouluttajia varten2.

ENNEN

Osallistujien
aiempi kokemus ja
osaaminen, jotka
liittyvät hankkeessa
käsiteltäviin
aiheisiin

Haastattelut
Fokusryhmät
Hakemuslomakkeet

AIKANA

Osaamisen
kehittyminen ja
arviointi läpi koko
hankkeen

Itsearviointikysely
Vertaisarviointi
Mentorointijärjestelmä

JÄLKEEN

Osaamisen
siirtäminen
eteenpäin yksityisja työelämässä

MYÖHEMMIN6

Osaamisen
kehittyminen
ja elinikäinen
oppiminen

Oppimisen
tukeminen

MITEN?

MILLOIN?

MITÄ?

Kun määrittelet hankkeesi oppimistuloksia, ota huomioon nuorten lähtötaso (ENNEN); mitä
heidän on tarkoitus oppia (AIKANA); kuinka he siirtävät oppimaansa eteenpäin (JÄLKEEN); ja
kuinka he jatkavat oppimista (MYÖHEMMIN). On tärkeää miettiä, kuinka voisit kussakin vaiheessa
auttaa nuoria tulemaan tietoisiksi osaamisestaan ja/tai tuomaan sitä esiin.

Näyttöä
vertaisoppimistoiminnasta
Tunnustamisjär(raportteja ja
jestelmät ja työkalut esimerkkejä
Youth Pass, Euroopan aiheista)
neuvoston Youth
Lisäkoulutusta ja
Work Portfolio ym.
koulutusohjelmia
Sertifiointimenettely

5 https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/europeantotstrategy/trainercompetences/
6 Katso myös luku 8, ”Seuranta”.
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NYT
ON SINUN
VUOROSI!

Mitä oppimistuloksia tavoittelet hankkeellasi? Miten huolehdit siitä,
että nuoret pääsevät kehittämään, arvioimaan ja siirtämään eteenpäin
osaamistaan ja parantamaan sitä myös myöhemmin?

Miten otat huomioon
hankkeesi kannalta
hyödyllisen osaamisen,
jota nuorilla jo on?

Mitä osaamista
nuorille kertyy koko
hankkeen aikana?

Miten aiot arvioida
heidän osaamisensa
kehittymistä
hankkeen aikana?

Miten nuorten on
tarkoitus siirtää
osaamistaan
eteenpäin yksityis- ja
työelämässään?

Miten nuorten on
tarkoitus jatkaa
oppimistaan ja parantaa
osaamistaan hankkeen
päätyttyä?
68
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4
Hyödyllisiä vinkkejä
Vertaisoppiminen ei tarkoita samaa kuin toimiminen nuorten
kanssa. Se on moninaisuutta arvostava menetelmä, joka auttaa
nuoria tutustumaan toisiinsa ja oppimaan toisiltaan.

Voidaksesi tukea kohderyhmäsi oppimista sinun täytyy järjestää
toimiva fasilitointi; luoda ilmapiiri, jossa nuorten tarpeet, toiveet
ja omat oppimistavat otetaan huomioon käytännössä; määritellä
osaamisperusteiset oppimistulokset ja laatia elinikäisen
oppimisen strategioita.

Oppimisen
tukeminen
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NUORTEN OSALLISTUMISEN VARMISTAMINEN
1
Aluksi
Olemme edellä nähneet, että vertaisoppimishanke on eräänlainen polku: se on syklimäinen
prosessi, jossa nuoret voivat kartuttaa ja kehittää ainutlaatuista potentiaaliaan. Jotta hankkeella olisi
merkitystä, se edellyttää osallistujien aktiivista sitoutumista koko prosessin ajaksi. Sitoutumisen
asteeseen vaikuttaa ennen muuta jokaisen osallistujan oma innokkuus. Sitoutumista voi kuitenkin
vahvistaa, ja löytyy keinoja, joilla voit varmistaa nuorten aktiivisen osallistumisen hankkeeseesi.

2
Mitä on osallistuminen?
Osallistuminen ei tarkoita pelkkää oleilua samassa huoneessa muiden kanssa, vaan aktiivista
osallisuutta.

Ihannetilanteessa vertaisoppimishanke pitäisi aina suunnitella yhdessä kohderyhmän kanssa
ja osallistumisen pitäisi olla vapaaehtoista. Joskus osallistujat kuitenkin ovat vain osin mukana
valmistelutyössä, kuten silloin, kun hankkeen alullepanijana on ulkopuolinen taho (esim.
opettaja, kunnan viranomainen tai sponsori). Tyypillisenä esimerkkinä on toteutus ilman, että
paikallisyhteisöltä tiedustellaan etukäteen, millaisia taitoja, tietoja ja toimintamuotoja sen
jäsenet toivovat.
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Hankkeen järjestämisessä on mahdollista edetä joko ylhäältä alas tai alhaalta ylös. Jos valitset
ylhäältä-alas-menetelmän, vastaat yksin hankkeen ideoinnista ja siihen liittyvistä päätöksistä.
Alhaalta-ylös-menetelmä puolestaan tarkoittaa sitä, että osallistujat ideoivat hanketta yhdessä,
jolloin vastuu hankkeen eri osioista jakautuu usean henkilön kesken. Jos suuntasi on ylhäältä
alas, olet järjestämässä hanketta muita varten. Jos etenette alhaalta ylös, olet organisoimassa
sitä muiden kanssa.
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Osallistumisen tikapuut

”Osallistumisen tikapuut” on alkujaan sosiologi Roger Hartin kehittämä malli, joka kuvaa nuorten
osallistumista hankkeisiin kahdeksanportaisen asteikon avulla. Voit tällä mittatikulla arvioida
nuorten osallistumista omaan vertaisoppimishankkeeseesi.1

Osallistumisen aste2
Taso 8: Nuoret ja aikuiset tekevät päätöksiä yhdessä.
Nuoret itse panevat hankkeen alulle, mutta päätöksentekoon osallistuu myös aikuisia. Tämä
edistää valtaistumista ja oppimista. Esimerkki: nuorten ja aikuisten kumppanuudet.
Taso 7: Nuoret käynnistävät toiminnan ja johtavat sitä.
Nuoret itse panevat hankkeen alulle ja johtavat sitä, mutta aikuisia voi
olla mukana taustatukena. Esimerkki: aktiivinen nuorisovetoinen toiminta.
Taso 6: Aloite aikuisilta, päätökset yhdessä nuorten kanssa.
Aikuiset panevat hankkeen alulle, mutta päätöksentekoon
osallistuu myös nuoria. Esimerkki: osallistava toimintatutkimus.
Taso 5: Nuoria kuullaan ja informoidaan.
Aikuiset vetävät hanketta, mutta nuoret antavat omat panoksensa ja heille
tiedotetaan aikuisten päätöksistä. Esimerkki: nuorten neuvoa-antavat lautakunnat.
Taso 4: Nuorille osoitetaan tehtäviä ja heitä informoidaan.
Aikuiset vetävät hanketta, mutta nuoret saavat tärkeän aseman, sillä he tietävät
miten ja miksi hanke toteutetaan. Esimerkki: kuntien nuorisolautakunnat.
Taso 3: Nuorilla on pelkkä symboliarvo3.
Aikuiset vetävät hanketta, vaikka nuorilla näyttäisikin olevan sanavaltaa. Todellisuudessa heillä ei ole juuri
minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa toimintaansa ja osallistumistapaansa. Tämä kertoo aikuisvallasta.
Taso 2: Nuoret ovat vain somisteena.
Hanketta vetävät aikuiset, ja läsnä on nuoria
ilman aktiivista osallisuutta. Tämä kertoo aikuisvallasta.
Taso 1: Nuoria manipuloidaan.
Hanketta vetävät aikuiset, mutta nuoret on velvoitettu osallistumaan
tai heitä hyödynnetään hankkeessa. Tämä kertoo aikuisvallasta.
1 Hart, Roger A. (1997): The Theory and Practice of Involving Young Citizens in Community Development and Environmental
Care, Earthscan, Lontoo.
2 Mukautettu julkaisusta http://www.learningtolearn.sa.edu.au/tfel/files/links/Ladder_of_Participation_1.pdf Kirjoittaja Adam
Fletcher, tilaajana Freechild Project.
3 Hartin mukaan kolme alinta tasoa merkitsevät osallistumattomuutta.
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Roger Hart’s Ladder of Young People’s Participation

Tikapuumalli
soveltuu
hyvin
vertaisoppimiseen. Joskus aikuiset
käyttävät tätä mallia väärin. He
vetoavat siihen saadakseen moraalisen
perusteen johonkin, mitä he ovat jo itse
päättäneet
ylhäältä-alas-menetelmällä.
Esimerkkitapauksena on aikuisten yksinään
suunnittelema kampanja, jossa nuoria
neuvotaan toimimaan tietyllä tavalla, jotta
he veisivät aikuisten viestejä eteenpäin.
Aikuiset saattavat myös käyttää tikapuumallia
delegoidakseen nuorille asioita, joista aikuiset ovat
osavastuussa, mutta joita he eivät itse halua panna
järjestykseen. Esimerkkinä on koulukiusaaminen:
ainoastaan vertaissovittelijat ovat velvollisia
puuttumaan tilanteisiin, joita aikuiset ovat päästäneet
syntymään ja/tai eivät ole osanneet ratkaista. Sen sijaan
olisi voitu luoda tasavertaisia yhteistyökumppanuuksia.

Mukautettu julkaisusta http://www.learningtolearn.sa.edu.au/tfel/files/links/Ladder_
of_Participation_1.pdf Kirjoittaja Adam Fletcher, tilaajana Freechild Project.Florence:
UNICEF Innocenti Research Centre.
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On kuitenkin tärkeä muistaa, että vertaisoppimishankkeen
lopullisena päämääränä ei välttämättä ole yltää joka
vaiheessa tasolle kahdeksan (8) asti. Vaikka ylintä askelmaa
pidetään ihannetavoitteena nuorten osallistumisen kannalta,
alemmat tasot voivat toimia tehokkaammin ja/tai soveltua
paremmin toteutuksen yksittäisiin vaiheisiin. Tikapuumalli
on esitelty tässä lähinnä apuvälineenä, josta voi olla hyötyä
pohdittaessa osallistumisen merkitystä nuorisohankkeissa.
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3
Osallistumisen asteet
Vertaisoppimishankkeen kohderyhmän osallistumisen asteet voi kiteyttää Hartin mallin pohjalta
seuraaviin kolmeen tasoon:
Osallistujat
ideoijina

Osallistujat
kumppaneina

Osallistujat
osallistujina

osallisena hankkeen koko

Kohderyhmä on osittain

Kohderyhmä kutsutaan

elinkaaren ajan: ideoinnissa,

mukana joissain projektin

osallistumaan toimintaan

suunnittelussa, toteutuksessa

elinkaaren vaiheissa.

osallistamatta heitä

Kohderyhmä on tiiviisti

ja arvioinnissa.

hankkeen muihin
vaiheisiin.

NYT
		
Missä määrin haluaisit
ON SINUN
			
muiden osallistuvan hankkeeseesi?
VUOROSI!

Ideointi

Suunnittelu

Toteutus

Arviointi

Missä määrin (jos
lainkaan) kohderyhmä on
nyt osallisena hankkeeni
näissä vaiheissa?
Mitä voisin tehdä
kohderyhmän
osallistamiseksi
hankkeeni näihin
vaiheisiin?
Mitä resursseja
tarvitsen voidakseni
osallistaa kohderyhmän
hankkeeni näihin
vaiheisiin?
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4
Seitsemän askelta osallistumiseen4

A

On monia keinoja, joilla voit varmistaa kohderyhmän saumattoman osallistumisen
vertaisoppimishankkeeseesi. Ehdotamme tällaista seitsenportaista menetelmää:
sä he ovat ja miksi
t ti e t ä v ä t m i s
e
r
o
u
N
1:
K EL
S
A
Kerro kaikille avoimesti ja selvästi hankkeesi päämäärä, tavoitteet ja
toiminnot sekä osallisten tehtävät.

SK

AS

AS

E

K

u o ri ll a
L 2: N

s oll a o s a llisi n a
o n m a h d o llis u u
Totea nuorten erilaiset mieltymykset ja suhtaudu niihin

myönteisesti. Sovella erilaisia oppimisharjoituksia, jotta tarjolla olisi jotain
jokaiseen makuun.
N u o r il
E L 3:

l a o n v a li n n a

nvara a

Anna nuorille tilaisuus osallistua heille itselleen parhaiten soveltuvalla tavalla.

KE

n s a ar v o s tu s t a
k o ke vat s aa va
Pidä osallistujia asiantuntijoina heitä itseään

u o r et
L 4: N

koskevissa asioissa. Arvosta heidän mielipiteitään ja hyödynnä heiltä
saamasi palaute.
NUORTEN
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tu ke a
re t s a av at
o
u
N
:
5
K EL
S
A
Anna osallistujille tilaisuus tuoda esiin mielipiteitään. Pyydä heitä
esittämään kysymyksiä ja vastaa niihin vilpittömästi.

AS

AS

K

K

N uore
E L 6:

t to i mivat y hd

essä

Huolehdi siitä, että oppimisprosessi on kaksisuuntainen: osallistujat oppivat
sinulta ja sinä opit heiltä.

N u o re
E L 7:

t j a t k a vat yhte

y d e n pit o a

Sovi osallistujien kanssa, kuinka hankkeen jälkiseuranta toteutetaan.

4 http://www.cypcs.org.uk/education/golden-rules/read-me, 07/12/2015.
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NYT
ON SINUN
VUOROSI!

AS

AS

AS

AS

KE

K

AS

AS
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e t ti e t ä v ä
: N uor

u o r ill a
L 2: N

u o rill a
L 3: N

K EL

AS

1

K EL

KE

Nyt on sinun vuorosi. Millä keinoin aiot varmistaa, että kaikki seitsemän
vaihetta toteutuvat? Mihin konkreettisiin toimiin aiot ryhtyä edistääksesi
nuorten osallistumista?

o n m a h d o llis

K EL

K EL

uus olla osallisina

o n v a li n n a n v a

o ret ko
4: Nu

Nu
E L 5:

t m is s ä h e o v a t j a m ik si

ra a

k eva t s aa va nsa

or et s aav

ret toi
6 : N uo

r et j at
7: Nuo

ar v o s tu s t a

a t tu k e a

m i v at y h d e s s ä

k a v a t y h t e y d e n pi

toa
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5
Hyödyllisiä vinkkejä

Tarkoituksena ei ollut antaa sellaista kuvaa, että hankkeet, joissa
nuoret osallistetaan vain osittain, menestyisivät muita heikommin.
Muista kuitenkin, että mitä enemmän osallistat osallistujia, sitä
paremmin hankkeesi vastaa tarkoitustaan.

NUORTEN
OSALLISTUMISEN VARMISTAMINEN
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SEURANTA JA ARVIOINTI
1
Aluksi
Vertaisoppimishankkeen voi mieltää elävänä prosessina. Vaikka olisit suunnitellut kaiken miten
hyvin tahansa, on paljon muuttuvia tekijöitä (esim. osallistujat ja monet muut osalliset), jotka
edellyttävät sinulta joustavuutta. Jos käytät liikaa energiaa siihen, että yrität pysyä alkuperäisessä
suunnitelmassasi, hankkeesi laatu voi kärsiä etkä ehkä osaa heittäytyä luovasti virran vietäväksi.
Tässä luvussa saat lisää tietoa siitä, miten voit tarkistaa suunnitelmiasi sen mukaan, kuinka
hankkeesi etenee ja mitkä ovat osallistujien tarpeet ja omat tavoitteesi. Käsittelemme myös
erästä joka hankkeen tärkeää vaihetta: arviointia.

2
Mitä on seuranta?
Kun olet toteuttamassa hanketta muiden kanssa, et vastaa vain siitä, että kaikki tulee tehtyä. Sinun
on myös huolehdittava tiimistäsi sekä hankkeen kohdeyleisöstä, tuotoksista ja etenemisestä.
Seurannan avulla voit kerätä säännöllisin väliajoin järjestelmällisesti tietoa hankkeesi eri
osatekijöistä ja hyödyntää tietoja, kun päätät seuraavista askelista.
Seurantaa tehdään hankkeen koko elinkaaren ajan sen selvittämiseksi, kuvastaako
toimintasuunnitelma yhä todellisuutta ja vastaavatko suunnitellut toimet, tavoitteet ja päämäärät
vielä tarpeita, toimintakontekstia, kohderyhmää ja saatavilla olevia resursseja, jotta niitä voitaisiin
tarpeen tullen tarkistaa.1

Arviointi on yleensä hankkeen viimeinen vaihe, mutta myös väliarvioinnit ovat mahdollisia.
Loppuarviointi on prosessi, jonka aikana kerätään tietoa ja määritetään arviointiperusteet, jotta voidaan
• arvioida saavutuksia
• selittää, miten saavutuksiin päästiin
• suunnitella tulevia hankkeita paremmin.2
1 Euroopan neuvoston T-kit ”Project management”, s.104
2 Mukautettu Euroopan neuvoston julkaisusta T-kit ”Project management”, s. 87.
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Arviointiin pitää siksi sisältyä:
• saavutetut tulokset
• toteutuneet tavoitteet
• taloushallinto
• vaikutukset kohderyhmään, organisaatioon sekä yhteisöön ja lähiympäristöön
• hankeprosessi.3
Vaikka seuranta on hankkeen viimeinen vaihe, se on suunniteltava etukäteen, kuten kaikki muukin.
Pitää olla alusta alkaen selvää, kuinka arviointi toteutetaan ja kuka sen tekee.

4
Seurannan ja arvioinnin eroja
Usein kuvitellaan, että seuranta ja arviointi ovat sama asia. Ne ovat kuitenkin kaksi erillistä
prosessia. Arviointi ajoittuu yleensä hankkeen loppuun, mutta seuranta on jatkuva prosessi.
Joissain tilanteissa ei ole järkevää toteuttaa sekä seurantaa että arviointia, esimerkiksi silloin,
kun olet tekemisissä osallistujien kanssa vain lyhyen aikaa. Voit ajatella seurantaa eräänlaisena
ystävänä. Aivan samoin kuin hyvä ystävä tuo esiin asioita, joita et ehkä tullut ajatelleeksi,
seuranta auttaa sinua hahmottamaan kokonaiskuvan, jolloin voit päättää toimintaasi liittyvistä
asioista jo ennalta.
Tässä vaiheessa saatat jopa ihmetellä, miksi sinun ylipäänsä pitäisi tuhlata aikaa seurantaan
ja arviointiin. Niistä on kuitenkin valtavasti hyötyä hankkeen etenemisen ja tuloksellisuuden
kannalta, sillä ne paljastavat, onko sinun syytä tehdä muutoksia. Tietojen kerääminen
voi toki ensin tuntua ylimääräiseltä vaivalta, mutta jos hoidat sen hyvin, jatkossa säästyy
paljon aikaa ja yllätte parempiin tuloksiin. Seurannan ja arvioinnin ei myöskään tarvitse olla
vaivalloista. Joskus riittää vain se, että tiedustelet osallistujilta jonkin toiminnon aikana,
kuinka energisiksi he tuntevat itsensä, jotta voisit päättää, milloin on tauon paikka. Sama
pätee myös arviointiin: arvioi vain siinä laajuudessa, että pystyt hyödyntämään palautetta,
äläkä vie muilta kohtuuttomasti aikaa.
Joskus käy niin, että keräämäsi tiedot eivät vastaakaan sitä, mitä toivoit kuulevasi. Saatat vaikkapa
kuulla, että vain puolet kohdeyleisöstä nautti työpajastasi tai että jonkun mielestä hankkeesi ei
ollut erityisen innostava. Älä silti lannistu! Palautteen keräämisellä on oma tehtävänsä: voit sen
avulla parantaa jotain, mikä ei toimi tarpeeksi hyvin, ja sovittaa pyrkimyksesi paremmin yhteen
reaalimaailman kanssa.
3 emt.
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5
Palaute
Palaute on tietoa muiden reaktioista siihen, kuinka joku suoriutuu tehtävästään. Sen pohjalta
tehdään parannuksia. Palaute on kuin lahja, joka voi auttaa meitä kehittymään muiden rakentavien
huomautusten pohjalta.
Kun pyydämme muilta palautetta, haluamme kuulla heidän mielipiteensä. Tällöin voit itse päättää,
millä tavoin hyödynnät saamiasi tietoja. Joskus voi käydä niin, että saamasi palaute tuntuu sinusta
yhdentekevältä. Suhtaudu silloin palautteeseen kuin lahjaan: saadessasi epämieluisan lahjan otat
sen vastaan ja päätät vasta myöhemmin, miten käytät sitä.
Jos palautteen kerääminen hoidetaan hyvin, siitä voi olla paljon apua vahvuuksien tunnistamisessa
ja jatkokehittämistä vaativien asioiden havaitsemisessa. Onkin tärkeää noudattaa tiettyjä
periaatteita palautteen vastaanottamisessa ja sen antamisessa muille.

Millaista on hyvä palaute?
Välitöntä: palaute annetaan mahdollisimman pian tapahtuman tai tilaisuuden
jälkeen.

•

Pyydettyä: palautteesta ei ole apua kenellekään, jos se tuntuu pakkopullalta, eikä
henkilö, jonka kuuluisi ottaa palaute vastaan, saa sitä tai halua kuulla sitä.

•

Kuvailevaa: palaute ei sisällä tulkintoja ja arvostelua eikä yllytä vastaanottajaa
puolustelemaan itseään.

•

Täsmällistä: palaute ei ole yleistävää vaan kohdistuu tiettyyn tilanteeseen tai
tilaisuuteen.

•

Hyödyllistä: kritisoituun asiaan täytyy voida tehdä muutoksia, ja saatavilla pitää olla
tietoa ja ohjeita.

•

Suunnattu henkilölle, jolle olet antamassa palautetta, ja sovitettu palautetilanteeseen.
On ajateltava paitsi palautteen antajan myös sen vastaanottajan tarpeita.

•

Subjektiivista: palaute on laadittu minä-muotoon, jotta vältettäisiin yleistämiseltä ja
jotta kommentit ja ehdotukset pohjautuisivat omakohtaisiin kokemuksiin.

•

Tasapuolista: sekä myönteistä että kielteistä (on parempi puhua ”rakentavasta
kritiikistä” kuin ”negatiivisesta palautteesta”). Huomiomme kiinnittyy helposti vain
siihen, mikä ei ole toiminut. On tärkeää tuoda esiin myös se, mikä on sujunut hyvin.
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Kuinka otan palautteen vastaan?
•

Ole avoin: on parempi sanoa suoraan, jos palautteen vastaanottaminen tuntuu
kiusalliselta, ja kertoa mikä olisi sopiva hetki siihen.

•

Kuuntele aktiivisesti: älä vastaa palautteeseen selityksin, perusteluin tai vastaväittein,
vaan keskity ensin kuuntelemaan palautetta ja yritä todella ymmärtää se.

•

Älä väitä vastaan tai puolustele itseäsi: on myös sellaista palautetta, jota et pysty
hyödyntämään, vaikka olisitkin kuunnellut aktiivisesti ja ymmärtänyt sen täysin.

•

Ole kiitollinen: palaute on pohjimmiltaan jonkun toisen tarjoamaa apua.4

Palautetta voi kerätä hankkeen kaikissa vaiheissa. Voit ensin pyytää osallistujilta yleisluonteista
palautetta ja sitten esittää yksityiskohtaisempia kysymyksiä heidän vastaustensa perusteella. Tai
toisinpäin: aloita esittämällä muutama täsmällinen kysymys. Jos esimerkiksi suunnittelet uutta
hanketta, voi olla hyvä ensin varmistaa osallistujilta, millaisia tarpeita heillä on, millaista tukea on jo
tarjolla, mitä epäkohtia heillä on mielessään ja miten he suhtautuvat hankkeeseesi. Jos hankkeesi on
jo käynnissä, meneillään oleva vaihe kiinnostaa sinua enemmän. Kun tiedustelet silloin osallistujilta
vilpittömästi ”Miten menee?”, voit saada paljon tietoa siitä, mitä he ajattelevat hankkeestasi.
Kannattaa myös kerätä tapahtuman loppupuolella palautetta siitä, mikä sujui hyvin ja mikä ei. Tässä
lisää esimerkkejä palautekysymyksistä:

Ennen
Millaista tukea on jo
saatavillasi?
Mitä uutta toivoisit
tapahtuvan?
Miltä sinusta tuntuisi
osallistua tällaiseen…?
Haluatko huomauttaa tai
kysyä jotain?

Aikana
Miltä tämä toiminta on
tuntunut sinusta tähän
asti?
Miten tämä tehtävä on
sujunut sinulta?
Tarvitsetko apua?

Jälkeen
Mistä pidit ja et pitänyt
tässä toiminnassa?
Olisiko jotain voinut tehdä
toisin?
Haluatko huomauttaa tai
kysyä jotain?

4 Mukautettu julkaisusta: EPTO – Manual for Peers Trainers - Diversity & Anti-Discrimination © 2002 Anti-Defamation league A
WORLD OF DIFFERENCE® Institute.
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6
Minä, tiimi ja osallistujat
Palautteen, seurannan ja arvioinnin laajuus voi vaihdella yhdestä ainoasta kysymyksestä
pitkähköön mielipidekyselyyn. Voit ratkaista helposti, millainen palauteprosessi sopii sinulle ja
hankkeellesi parhaiten, kysymällä itseltäsi, millaisia tietoja oikein kaipaat. Ehkä haluat lisää tietoa
tiimistäsi tai toteuttamastasi työpajasta tai kuulla, millaisia epäkohtia esiintyy tai mitä muita
hankkeita on jo olemassa. Kenties haluat selvittää, mitä asioita ihmiset pitävät tärkeinä, jotta
työskentelysi palvelisi oman yhteisösi tarpeita. Palautteen keräämiseen on siis monenlaisia syitä.
MINÄ

• Miltä tämä työpaja, hanke tai tiimi tuntuu minusta?
• Mikä sujui hyvin tänään?
• Oliko jotain mistä en pitänyt?
• Miten oma panokseni onnistui?
• Mitä voisin tehdä toisin, jotta saisin hoidettua tehtäväni paremmin?
• Mitä resursseja tarvitsen?
• Kuinka paljon aikaa ja energiaa pystyn sitomaan tähän hankkeeseen?
TIIMI

• Mikä oli tavoitteemme?
• Kuinka tiimityömme sujuu?
• Mikä meni hyvin?
• Mikä ei mennyt hyvin?

• Tuliko tämän päivän toiminnassa esille jotain, mikä meidän on syytä tehdä jatkossa eri
tavalla?
OSALLISTUJAT

• Mitä mieltä olet tämän päivän tapahtumasta?
• Mikä oli sinusta mukavinta tänään?
• Oliko jotain sellaista, mistä et pitänyt?
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• Mitkä olivat tämän päivän tärkeimmät opetukset?
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• Mitä tietoja ja taitoja viet mukanasi tästä tilaisuudesta?
• Aiotko suositella tätä työpajaa ystävillesi?
• Mitä muuta haluaisit jakaa kanssamme tänään?

7
Sopivimman työkalun valinta
Kun olet ensin täsmentänyt arvioinnin laajuuden (eli mistä asioista haluat saada enemmän
tietoa), on aika valita sopiva työkalu. Tässä on esimerkinomainen luettelo muutamista seurantaja arviointityökaluista.

Tiimi

Minä

Ennen

Aikana

Jälkeen

tarkistuslista

ilmapuntari

oppimispäiväkirja

tarkistuslista

välitarkistus

jälkipuinti

alkukartoitus

ilmapuntari

tarraviestilaput

Doodle-kysely

rupattelu

loppukartoitus

Osallistujat

jälkipuinti
alkukartoitus

välitarkistus
arviointilomake

kyselylomake

ilmapuntari
loppukartoitus

tarraviestilaput

rupattelu
tarraviestilaput
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TARKISTUSLISTA:

Luettelo asioista, jotka täytyy tarkistaa tai hoitaa.

Alkukartoitus:

Harjoitus tai kuulumiskierros, jolla työpäivä, koulutusjakso tai
kokoontuminen aloitetaan. Tarkoituksena on kartoittaa osallistujien
tuntemuksia, ajatuksia ja asenteita. Voit ohjailla alkukartoitusta
muutamilla kysymyksillä, tai se voi olla täysin vapaamuotoinen – ihan
sen mukaan, millaisia tuloksia kaipaat.

Doodle-kysely:

Kyselylomake:
Ilmapuntari:

Verkkotyökalu, jonka välityksellä koko ryhmä voi päättää asioista yhdessä.
Laadi oma mielipidekyselysi, merkitse siihen eri vaihtoehtoja ja lähetä
Doodle-sivuston linkki sähköpostitse tiimisi joka jäsenelle. He valitsevat
sitten mieleisensä vaihtoehdot.
Lista kysymyksiä hankkeeseesi osallistuville, jotta saisit heiltä hyödyllistä
tietoa tulevaa hankettasi varten.
Harjoitus, jossa osallistujia pyydetään ilmentämään mielialaansa
luovasti (esim. horoskoopin muodossa, säätiedotuksena, kehonkielellä,
avainsanoin tai piirtämällä).

Välitarkistus:

Harjoitus tai kuulumiskierros työpäivän, koulutusjakson tai kokoontumisen aikana. Tarkoituksena on kartoittaa osallistujien tuntemuksia ja
ajatuksia sekä luotailla missä prosessin vaiheessa he ovat.

Rupattelu:

Epämuodollinen tai ilman ohjausta tapahtuva keskustelu

Oppimispäiväkirja:

Omakohtaista kirjallista pohdintaa, joka voi olla vapaamuotoista tai
pohjautua ohjaileviin kysymyksiin.

Jälkipuinti:

Tarraviestilaput:

Arviointilomake:

Vuorovaikutteinen keino koota nimettömästi osallistujien odotuksia ja
pelkoja ennen jotain toimintaa tai kerätä heiltä palautetta jälkikäteen.
Harjoitus tai kuulumiskierros työpäivän, koulutusjakson tai kokoontumisen päätteeksi. Tarkoituksena on kartoittaa osallistujien tuntemuksia,
ajatuksia ja asenteita heidän saamiensa kokemusten suhteen.
Lista kysymyksiä hankkeesi osallistujille heidän palautteensa ja
arvioidensa keräämiseksi.
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Loppukartoitus:

Keskustelu, jonka tarkoituksena on jakaa vaikutelmia tietystä kokemuksesta, analysoida siihen liittyvää prosessia ja nimetä oppimistuloksia. Jälkipuinti on tärkeä askel epävirallisessa tai kokemusperäisessä oppimisessa.
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8
Harjoituksia
Nyt sinulla on yleiskuva siitä, mitä seuranta, arviointi ja palaute ovat. On aika ryhtyä pohtimaan ja
kuvittelemaan, millaisten toimintojen avulla voit varmistaa, että hankkeesi yhä vastaa osallistujien
tarpeita ja omia tavoitteitasi.
Kuinka aiot järjestää seurannan hankkeesi eri vaiheissa?

Itsesi kanssa:

Tiimisi kanssa:

Osallistujiesi kanssa:

Kuinka aiot arvioida hankettasi?

Itsesi kanssa:
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Tiimisi kanssa:

Osallistujiesi kanssa:

9
Hyödyllisiä vinkkejä
Sinun kannattaa aina jutella osallistujien kanssa kasvotusten, jotta
saisit heiltä mahdollisimman monipuolista tietoa.
Jos kuitenkin haluat kerätä lyhyessä ajassa mahdollisimman paljon
tietoa, voi olla käytännöllisempää lähestyä osallistujia epäsuorasti
esim. kyselylomakkeella.
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Epäsuoran palautteen ja arvioinnin työkalut voivat toimia paremmin
myös silloin, kun haluat mitata omaa suoriutumistasi (”Mitä
mieltä olet tästä päivästä?”) ja kartoittaa nuorten mieltymyksiä
(”Haluaisitko saada jatkossa tietoa toiminnastamme?”).
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JÄLKISEURANnasta
1
Aluksi
Kun vertaisoppimishanke on vasta suunnitteluvaiheessa tai aluillaan, on vaikeaa ennakoida
hankkeen päättymistä ja mitä sen jälkeen täytyy tehdä. Joihinkin kysymyksiin voi saada vastauksia
vasta hankkeen päätyttyä, mutta on silti tärkeää ajatella heti alusta alkaen hankkeen jatkuvuutta
ja kestävyyttä. Tässä luvussa opit, kuinka voit jatkaa vertaisoppimishankkeen seurantaa ja siten
varmistaa, että hankkeellasi on pitkäkestoinen vaikutus.

2
Mitä on jälkiseuranta?
Jälkiseurannalla (toimenpiteet hankkeen/toiminnan päättyessä/jälkeen) lujitetaan jo toteutunutta toimintaa.
Se on jokin toiminto tai asia, joka lisää aiemman toiminnan vaikuttavuutta. Jälkiseurannan voi toteuttaa eri
muodoissa, mutta siinä on aina kyse etenemistä pidemmälle hankkeen tai tietyn toiminnan jälkeen.
Tässä työkalupakissa määrittelemme jälkiseurannan olevan jotain, mitä voit tehdä
vertaisoppimishankkeesta saamiesi kokemusten perusteella, jotta varmistaisit tulosten
jatkuvuuden ja kestävyyden. Se voi olla välitöntä jatkoa hankkeellesi ja/tai johtaa uuteen
tapahtumaan tai hankkeeseen. Jälkiseurantaa voi myös harjoittaa hankkeen aiemmissa
toteutusvaiheissa varsinkin, jos hankkeeseen kuuluu useita erillisiä tapahtumia ja toimintoja.
Seuranta ja arviointi ovat erittäin tärkeitä jälkiseurannan onnistumiseksi. Ne tuovat sinulle
perinpohjaista tietoa siitä, kuinka voit jatkossa toteuttaa parempia hankkeita. Kun suunnittelet
tulevia hankkeitasi, ota siis huomioon nykyisen hankkeen koko toteutusaikana saamasi palaute: toista
hyvin sujuneita asioita, vältä toistamasta epäonnistumisia ja kehitä edelleen koko hankeprosessia.

3

Jälkiseuranta on myös hankkeen tulosten levittämistä. Mitä hyötyä on hienon hankkeen
toteuttamisesta, jos muut eivät saa kuulla siitä? Sinun kannattaa kysyä itseltäsi heti alusta pitäen,
mitä toimintoja aiot toteuttaa hankkeesi tulosten jakamiseksi. Mieti samalla levitystoimien eri
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kohderyhmiä ja sitä, millä keinoin aiot tavoittaa ne kaikki.
Tässä joitain yleisiä tulostenlevityskeinoja1:

Keino

Sosiaalinen media

Uutiskirje

Tarkoitus

Vinkkejä ja vihjeitä

Tietoisuus
Tiedottaminen
Sitouttaminen
Edistäminen

Somelle
on
ominaista
keskusteleminen,
yhteisöllisyys, yhteyden luominen kohdeyleisöön
ja suhteiden rakentaminen. Some on nykyään
helpoin, nopein ja suorin tapa viestiä hankkeesta
ja sen tuloksista. Käyttäessäsi erilaisia
sosiaalisia medioita, ota huomioon kunkin oma
käyttötarkoitus. Vältä esimerkiksi julkaisemasta aina
samoja statuspäivityksiä sekä Facebookissa että
Twitterissä. Ne ovat erityyppisiä viestintävälineitä,
joilla on omat yleisönsä, sävynsä ja tyylinsä,
julkaisuvälinsä, menetelmänsä ja päämääränsä.
Suunnittele päivityksesi sen mukaisesti.

Tietoisuus
Tiedottaminen

Hankkeen tai organisaation uutiskirjeessä voit
tiedottaa hankkeen käynnistymisestä, kertoa
säännöllisesti tuoreimmat uutiset, luoda hankkeelle
oman profiilin ja saada hankkeelle kannatusta. Toimi
kekseliäästi. Julkaise uutiskirjeessä esimerkiksi
hankkeesi puolestapuhujan haastattelu, tulosten
lopullisten käyttäjien mielipiteitä tai ulkoisen
arvioitsijan kehuja. Pidä huoli siitä, että he tietävät
hankkeen olevan menestys.

1 Mukautettu julkaisuista: http://ec.europa.eu/chafea/management/Fact_sheet_2010_06.html ja http://webcomm.tufts.edu/
social-media-best-practices13/#platformspecific.
96

TOOLKIT FOR QUALITY PEER EDUCATION | EPTO | European Peer Training Organisation | www.epto.org | © 2016

VERTAISOPPIMINEN – KOULUTTAJAN TYÖKALUPAKKI - Luku 8 - Jälkiseurannasta

Hankkeen
verkkosivu

Lehdistötiedotteet

Mainoslehtiset ja
esitteet

Seminaariesitelmät

Hankkeen verkkosivu on monipuolisimpia
tulostenlevitystyökaluja. Se voi sisältää eri
yleisöille kohdennettua tietoa. Päivitä sivua
säännöllisesti, jotta lukijat palaisivat sinne.
Mainosta hankettasi ja sitouta yhteisö.

Tietoisuus

Lehdistötiedotetta käytetään, kun halutaan
ilmoittaa
paikalliselle,
alueelliselle
tai
valtakunnalliselle
lehdistölle
muodollisesti
jostain asiasta, vaikkapa hankkeen merkittävistä
saavutuksista. Vaatii taitoa kirjoittaa lehdistötiedote
ja saada se julkaistuksi sopivassa mediassa.

Tietoisuus

Painettuja
mainoslehtisiä
voi
jaella
seminaareissa, konferensseissa ja kokouksissa.
Sähköistä versiota (esim. pdf-tiedostoa) voi myös
jakaa sähköisesti. Näyttävien esitteiden teho
sen sijaan vastaa harvoin niiden tuottamiseen
käytettyä aikaa ja rahaa.

Sitouttaminen
Edistäminen

Kotimaisetjakansainvälisetseminaaritjakonferenssit
ovat oiva tilaisuus kertoa saavutuksistasi alan
asiantuntijoille. Mieti etukäteen, mitä sanottavaa
sinulla on. Valikoi konferensseja, joissa sanomallasi
voi olla tehoa ja jotka houkuttelevat sellaisia
asiantuntijoita, joihin haluat tehdä vaikutuksen.

Sitouttaminen
Edistäminen

Ns. posteriesittely voi soveltua paremmin
kuin seminaariesitelmä, jos hankkeesi on vielä
vaiheessa. Laadi hankkeesta kuvaus julisteen
muotoon ja esittele sitä osallistujille. Vaikka posteri
ei ehkä vaikuta yhtä hohdokkaalta kuin esitelmän
pitäminen kokoussalissa, se on erinomainen keino
sitouttaa ihmisiä, luotailla heidän reaktioitaan ja
saada palautetta kasvokkain.
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Tietotaulut
ja julisteet
seminaareissa

Tietoisuus
Tiedottaminen
Sitouttaminen
Edistäminen
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Keino

Työpajat

Hanke-esittelyt

Sähköpostilistat
ja Facebookryhmät

Julkaisut alan
lehdissä
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Tarkoitus

Sitouttaminen

Vinkkejä ja vihjeitä

Työpaja on pienimuotoinen vuorovaikutustapahtuma, jolla on tarkoin määritelty tavoite.
Sen avulla voidaan esimerkiksi kerätä
käyttäjiltä
palautetta
hanke-esittelystä
tai kysyä asiantuntijoiden mielipidettä
yksittäisistä kysymyksistä. Muista, että kyse
on työpajasta: tärkeintä on käydä keskustelua
eikä pitää esityksiä.

Sitouttaminen

Esittelyistä on apua hankkeen alkuvaiheissa
sidosryhmäpalautteen saamiseksi hankkeen
toiminnallisuudesta, käyttökelpoisuudesta ja
käyttötuntumasta. Harkitse hanke-esittelyn
pitämistä oman instituutiosi sidosryhmille,
jotta he pysyisivät ajan tasalla ja jotta saisit
varmistettua heidän kannatuksensa.

Tietoisuus
Tiedottaminen
Sitouttaminen

Sähköpostilistoista on hyötyä tuoreiden
tapahtumien, ongelmien ja periaatekysymysten
käsittelemisessä. Sähköpostiviestien avulla voit
toimia ennakoivasti ja reagoida nopeasti, jakaa
oppimaasi koko yhteisölle ja luoda hankkeellesi
profiilin. Voit myös perustaa hankkeellesi oman
Facebook-ryhmän.

Tiedottaminen

Yritä kaikin keinoin saada julkaistuksi artikkeleita
hankkeestasi. Pohdi alasi tunnettuja julkaisuja,
joihin voisit tarjota artikkelia hankkeestanne
sitten, kun tuloksia on jo saatavilla. Muista linkittää
kaikki hankkeesta julkaistut jutut ja artikkelit
hankkeen tai organisaatiosi verkkosivulle.
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Tapauskuvaus

Raportit ja muut
dokumentit

Tiedottaminen

Tapauskuvaukset (esim. hyvä käytäntö) kertovat,
mitä olet tehnyt ja oppinut, jotta muut voivat
hyötyä kokemuksistasi.

Tiedottaminen

Voit julkaista hankkeen verkkosivulla raportteja
tietyistä aiheista, jotta mahdollisimman laaja
yleisö saa tutustua niihin. Mieti, onko hankkeesi
tuottanut jotain, mistä voisi olla hyötyä muille,
esim. ohjeita, menetelmiä, arviointiperusteita,
työkalupakkeja tai kyselylomakkeita.

4
Verkottuminen
Jälkiseuranta on eräänlaista verkottumista: jatkaessasi yhteydenpitoa yhteistyökumppaneidesi
kanssa sinulle syntyy verkosto ihmisiä, jotka hyödyntävät oppimaansa ja ovat halukkaita jakamaan
kokemuksiaan. Mukana olleet osallistujat saattavat olla kumppaneitasi jossain tulevassa
hankkeessasi tai kutsua sinut mukaan omiin hankkeisiinsa.

Jälkiseuranta täytyy ottaa tosissaan puheeksi hankkeen lopulla, vaikka kaikki hankkeen
alulle panijoista eivät pystyisikään jatkamaan pidemmälle. On tavallaan myös
osallistujien omalla vastuulla huolehtia siitä, että hankkeen herättämät odotukset ja
sen aikana virinnyt dynamiikka eivät mene hukkaan. Sillä voisi joissain tapauksissa olla
erittäin kielteinen vaikutus koko yhteisöön, ja mahdollisesti saavutetut hyvä tulokset
saattaisivat vesittyä.2
JÄLKISEURANnasta

2 Euroopan neuvoston T-kit 3 - ”Project management”
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5
Vertaisoppimisen jälkiseuranta
Millaista vertaisoppimishankkeen jälkiseuranta on käytännössä?
• Tärkeintä on pitää intoa yllä!
• Huolehdi siitä, että nuoret pysyvät innostuneina hankkimistaan kokemuksista ja
riittävän motivoituneina järjestämään itse toimintaa.
• Pysy yhteydessä nuoriin, jotka ovat olleet mukana koko hankkeen ajan, ja kerää heiltä
palautetta siitä, kuinka he hyödyntävät oppimaansa omissa toimintaympäristöissään.
• Osoita, että hankkeellasi oli kerrannaisvaikutus ja että onnistuit todella vaikuttamaan
nuorten elämään.
Tässä on jotain yleisiä esimerkkejä siitä, kuinka voit toteuttaa jälkiseurannan.
• Lähetä osallistujille kaikki materiaalit, joita käytitte hankkeen aikana.
• Teetä osallistujilla (esim. 3–6 kuukautta myöhemmin) väliarviointi, jossa selvität
hankkeen vaikuttavuutta heidän kannaltaan.
• Pyydä osallistujia raportoimaan sinulle omasta toiminnastaan, jossa he ovat
hyödyntäneet koulutuksesi tai hankkeesi sisältöä.
• Järjestä seurantakoulutusta, jotta osallistujat voisivat oppia uusia taitoja tai verestää
vanhoja taitojaan harjoitettuaan niitä jonkin aikaa.
• Kehittele uusi hanke, joka vastaa toteuttamasi hankkeen aikana ilmenneisiin tarpeisiin.
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6
Vertaisoppimisen jatkuvuuden
turvaaminen organisaatiossa
Jos organisaatiossa halutaan harjoittaa vertaisoppimista pitkäjänteisesti, on tärkeää miettiä, millä
menetelmillä ja kannustimilla nuoret saadaan pidettyä aktiivisina ja osallisina. Silloin ei enää
ole kyse pelkästä jälkiseurannasta, vaan laadukkaasta vertaisoppimisesta yleisemmin. Kuinka
organisaatio voi tarjota vertaiskouluttajille ohjausta ja tukea vielä tietyn koulutustapahtuman tai
oppimiskokemuksen jälkeenkin? Tässä on joitain käytännön kokemukseen perustuvia esimerkkejä.
• Tilaisuuksia taitojen harjoittamiseen: esim. teematyöpajoja, pienimuotoisia hankkeita ja
koulutettujen nuorten kokoontumisia, tapahtumia, messuja.
• Nuorten (vertais)valmennus: ennen työpajaa ohjelman ideoinnissa, työpajan aikana
rakentavan palautteen saamisessa ja fasilitointikokemuksen jälkeen koko prosessin
jälkipuinnissa.
• Säännölliset arvioinnit: harkittavissa on useita eri malleja, esim. itsearviointi ja vertaisarviointi,
joiden avulla nuoret voivat peilata ja arvioida omaa toimintaansa vertaiskouluttajina.
• Osaamiskartta3, joka voidaan kytkeä sertifiointimenettelyyn. Se on taulukko, johon
kirjataan kaikki se osaaminen (tiedot, taidot ja asenteet), joita nuorille odotetaan kertyvän
oppimiskokemuksensa eri vaiheissa. Kunkin vaiheen jälkeen saa tietyn ”statuksen”
ja tietynlaisia vastuita. Sertifiointivaiheeseen voi kuulua esimerkiksi toimiminen
kouluttajaharjoittelijana henkilölle, joka fasilitoi koulutusta ensi kertaa, kokeneemman
vertaiskouluttajan (nuorempi kouluttaja) ja ohjaajan (vanhempi kouluttaja) tuella.
• Raportointijärjestelmä: nuorten vertaiskouluttajien ryhmää tai verkostoa koordinoivan
organisaation on tärkeää pitää lukua järjestettyjen työpajojen määrästä ja tyypistä,
tavoitettujen nuorten määrästä, profiileista ja yhteystiedoista sekä toiminnan
vaikuttavuudesta. Yhtenä keinona on esittää vertaiskouluttajille raportointimalli, jonka he
täyttävät aina osallistuttuaan johonkin toimintoon. Siihen riittää muutamia kysymyksiä
sisältävä verkkolomake, johon on mahdollista liittää kuvia ja kyseisessä tilaisuudessa
käytettyjä resursseja. (Huomioi eri maiden lait yksilötietojen keräämiseen).

3 Katso myös luvun 5 (”Oppimisen tukeminen”) kohta 2 (”Oppimisympäristö”).
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• Koulutuspalkkiomenettelyt: kun organisaatiossa saavutetaan sellaisten vertaiskouluttajien
joukko, jonka jäsenet järjestävät sen nimissä toimintaa ja tuottavat toimillaan jopa tuloja
sille, on tärkeää luoda avoin ja oikeudenmukainen palkkiojärjestelmä.

VERTAISOPPIMINEN – KOULUTTAJAN TYÖKALUPAKKI - Luku 8 - Jälkiseurannasta

7
Harjoitus
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Käy läpi luvussa 4 nimeämäsi sidosryhmäläiset ja mieti jokaisen kohdalla,
mikä olisi sopivin tulostenlevitystaktiikka ja millaisia jälkiseurantatoimia
voisit tarjota heille.

fiili nr o 1

Tulostenlevitysstrategiaa

Jälkiseurantatoimet

fiili nr o 2

Tulostenlevitysstrategiaa

Jälkiseurantatoimet

fiili nr o 3

Tulostenlevitysstrategiaa

Jälkiseurantatoimet

fiili nr o 4

Tulostenlevitysstrategiaa

Jälkiseurantatoimet

Ni m

i

Ni m

i

Ni m

i

Ni m

i

NYT
ON SINUN
VUOROSI!
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8
Hyödyllisiä vinkkejä
Jälkiseuranta (toimenpiteet hankkeen päättyessä/jälkeen) on
koko hankkeen aikana opittujen asioiden ja saatujen kokemusten
hyödyntämistä, kun halutaan edetä pidemmälle ja saada aikaan
kestäviä vaikutuksia. Yleensä jälkiseuranta ajoittuu hankkeen
loppuun, mutta se on suunniteltava heti alusta pitäen. Siihen
kuuluu tulosten levittäminen ja verkottuminen eri sidosryhmien
kanssa eri keinoja käyttäen. Mitä pidemmälle ja mitä tarkemmin
suunnittelet jälkiseurantaprosessin, sitä perinpohjaisempia ja
pitkäkestoisempia vaikutuksia saat aikaan. Sinun onkin tärkeä
suunnitella yksilöllinen levitys- ja verkottumisstrategia hankkeesi
jokaista sidosryhmää varten.

JÄLKISEURANnasta
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LISÄÄ LUETTAVAA
Tarjolla on monenlaisia lisäresursseja, joista voi olla sinulle paljon hyötyä ja apua. Tutustu näihin
julkaisuihin, kun kaipaat (yksityiskohtaisempaa) tietoa.
Euroopan neuvosto

- Euroopan neuvoston ”T-Kit”-julkaisut
http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/publications
Käsikirjoja eri aiheista:
• T-kit 1 - “Organizational management” kertoo organisaation johtamisesta
• T-kit 2 - ”Methodology in Language Learning” kertoo kielenoppimisen menetelmistä
• T-kit 3 - ”Project Management” kertoo projektihallinnosta
• T-kit 4 - ”Intercultural Learning” kertoo kulttuurioppimisesta
• T-kit 5 - ”International Voluntary Service” kertoo kansainvälisestä vapaaehtoispalvelusta
• T-kit 6 - ”Training Essentials” kertoo kouluttamisen perusperiaatteista
• T-kit 7 - ”Under Construction - Citizenship, Youth and Europe” kertoo Euroopan kansalaisuuden
käsitteen muutostilasta nuorten näkökulmasta
• T-kit 8 - ”Social Inclusion” kertoo sosiaalisesta osallisuudesta
• T-kit 9 - ”Funding and financial management” kertoo rahoituksesta ja taloushallinnosta
• T-kit 10 - ”Educational Evaluation in Youth Work” kertoo koulutuksen arvioinnista nuoristyössä
• T-kit 11 - ”Mosaic: the training kit for Euro-Mediterranean youth work” on Euro–Välimerinuorisotyön koulutusopas
• T-kit 12 - ”Youth transforming conflict” kertoo nuorten keinoista konfliktin muuntamisessa
- Euroopan neuvoston ”Youth Work Portfolio”
http://www.coe.int/en/web/youth-portfolio
Tämän verkkotyökalun avulla henkilöt, tiimit ja organisaatiot, jotka tekevät nuorisotyötä eri puolilla
Eurooppaa, pystyvät ymmärtämään paremmin osaamistaan ja kehittämään sitä tehokkaammin.
Portfoliota voivat hyödyntää myös kouluttajat, nuorisotyön johtajat, poliittiset päättäjät ja
ylipäänsä kaikki, jotka ovat kiinnostuneita nuorisotyön laadun kehittämisestä ja tunnustamisesta.
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Budapestissa sijaitsevan Euroopan nuorisokeskuksen julkaisut

http://www.coe.int/t/dg4/eycb/Library/publications_en.asp
• Domino-käsikirja: vertaisryhmäkoulutus keinona torjua
antisemitismiä ja suvaitsemattomuutta (1996)

rasismia,

muukalaisvihaa,

• ”All Different – All Equal” -koulutuspaketti: ideoita, resursseja, menetelmiä ja aktiviteetteja
nuorten ja aikuisten epämuodollista kulttuurikasvatusta varten (2005)
• Don’t judge a book by its cover! The living Library Organiser’s Guide (2011)
• COMPASS: nuorten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja (2012)
• COMPASITO: lasten ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja (2007)
• ”Gender matters”: nuoriin kohdistuvaa, sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa tarkasteleva
käsikirja, (2013, tarkistettu painos)
SALTO-NUORISO (tukea, korkeatasoista oppimista ja koulutusmahdollisuuksia Erasmus+ohjelman
puitteissa: Nuorten Eurooppa -ohjelma, Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma).

- SALTO Youth Cultural Diversity Resource Centre. ”PEERing In PEERing Out: Peer Education
Approach in Cultural Diversity Projects”.
- SALTO toolbox
https://www.salto-youth.net/tools/toolbox
Avoimen lähdekoodin menetelmän alusta, jossa voi tehdä hakuja toiminnan aiheen mukaan.
Sieltä löytyy mitä vain: energiaharjoituksia, tutustumisleikkejä ja sisältöön liittyviä aktiviteetteja.
- ETS competence model
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/europeantotstrategy/trainercompetences/
Tämä osaamiskartoitus kehitettiin osana eurooppalaista koulutusohjelmaa Youth in Action
(2007–2013) tukemaan kouluttajia heidän osaamisensa kehittämisessä, kouluttajien koulutuksen
järjestäjiä koulutusohjelmiensa suunnittelussa ja koulutussuunnittelijoita yleensäkin kouluttajien
tai jopa kouluttajaverkostojen ja -ryhmien osaamisen kehittämisessä.
Youthpass

https://www.youthpass.eu
Youthpass-todistus on eurooppalainen epävirallisen ja arkioppimisen tunnustamisen väline
nuorisotyössä. Sitä käytetään Erasmus+-ohjelman nuoriso-osiosta ja Nuorten Eurooppa
-ohjelmasta rahoitetuissa hankkeissa. Hankkeisiin osallistuneet voivat Youthpassin avulla kuvailla,
mitä he ovat tehneet, ja osoittaa, mitä he ovat oppineet.
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Muita tässä työkalupakissa lainattuja teoksia:

• YK:n väestörahasto ja nuorten vertaisoppimisverkosto (2005). “Youth Peer Education Toolkit.
Training of Trainers Manual”, New York (USA).
• European Youth Forum, University of Bath, GHK Consulting. The impact of Non‐Formal

Education in Youth Organisations on Young people’s Employability.
http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print
• www.olagroup.com
• Hart, Roger A. (1992). Children’s Participation from Tokenism to Citizenship, Florence:
UNICEF Innocenti research Centre.
• Hart, Roger A.( 1997) The Theory and Practice of Involving Young Citizens in Community
Development and Environmental Care, Earthscan, London.
• Fletcher, Adam (2011). Ladder of Youth Voice:
https://freechild.org/ladder-of-youth-participation/
http://www.learningtolearn.sa.edu.au/tfel/files/links/Ladder_of_Participation_1.pdf
• Skotlannin lapsi- ja nuorisoasiainvaltuutetun verkkosivu:
http://www.cypcs.org.uk/education/golden-rules/read-me
• http://ec.europa.eu/chafea/management/Fact_sheet_2010_06.html
• http://webcomm.tufts.edu/social-media-best-practices13/#platformspecific
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