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Avita Kaveria perus- ja jatkokoulutukset 2014-2016
Avita Kaveria hankkeen aikana on toteutettu kuusi peruskoulutusta (81 osallistujaa) ja yksi
kolmen päivän jatkokoulutus (54 osallistujaa). Osallistujina tässä katsauksessa viitataan
niihin koulutettaviin, joille on myönnetty osallistumistodistus tai kouluttajatodistus.
Ensimmäiset Avita Kaveria peruskoulutukset toteutettiin työnohjauksellisena vertaisohjaaja
kouluttajien koulutuksina. Koulutukset toteutettiin Kuopiossa ja Lappeenrannassa (24
osallistujaa) työnohjaaja, kouluttaja Mirja Heikkilän ja Avita Kaveria hankkeen
projektinvetäjä Kaisu Lähteenmäen voimin kesäkuun 2014 loppuun saakka. Elokuusta 2014
lähtien kouluttajina toimivat Avita Kaveria –hankkeen uusi projektinvetäjä Heli Lumiaron
sekä kouluttaja Mirja Heikkilän. Tästä koulutuskokonaisuudesta saatujen palautteiden ja
kouluttajien kokemusten perusteella kehitettiin koulutusmalli, jossa peruskoulutus ja
jatkokoulutus ovat erillisiä moduuleita. Tässä mallissa työnohjauksellinen osuus on oma
konaisuutensa jatkokoulutus –moduulin alla. Peruskoulutus –moduuli sisältää
vertaistoiminnan ja kouluttamisen perusasioiden koulutusalueet. Lisätietoa: Kuopio ja
Lappeenrannan koulutukset
Perus- ja jatkokoulutus -mallia käytettiin vuosien 2015 koulutuksissa, jotka toteutettiin
Tampereella ja Järvenpäässä. Näistä koulutuksista saatujen kokemusten pohjalta Avita
Kaveria –koulutusten sisältöä kehitettiin edelleen. Ko. koulutusten vetäjinä toimivat
työnohjaaja, kouluttaja Terhi Taajamon sekä projektinvetäjä Heli Lumiaro. Näihin
koulutuksiin osallistui 32 henkilöä Uudeltamaalta, Tampereen seudulta, Salosta ja Turusta.
Koulutuksen sisällöstä lisätietoa: Koulutuksen sisältö
Koulutuksista saatujen kokemuksia käytetiin pohjana, kun vuonna 2016 toteutettiin
vertaisohjaajien peruskoulutukset Kokkolassa ja Oulussa. Työnohjaaja, kouluttaja Terhi
Taajamon äkillisen kuoleman johdosta, Kokkolan ja Oulun koulutuksiin jouduttiin
hankkimaan pikavauhdilla korvaava kouluttaja. Nopeasta aikataulusta huolimatta
onnistuimme saamaan Kokkolan koulutukseen pitkänlinjan vertaisohjaaja kouluttajan
työnohjaaja ja kouluttaja Anne Laimion sekä Ouluun vapaaehtoistoiminnan ammattilaisen,
kouluttaja Tiina Valtasen. Tarkoituksena oli kokeilla moduulimuotoista mallia vertaisohjaaja
kouluttajakoulutuksessa mm. ottamalla enemmän huomioon osallistujan aikaisempi
osaaminen. Tätä ei kuitenkaan lähdetty toteuttamaan kouluttaja vaihdosten ja lyhyen
uudelleen orientoitumisajan takia. Oulun ja Kokkolan osalta koulutukset suorittivat
loppuun 23 osallistujaa.
Avita Kaveria jatkokoulutuksessa tavoitteena oli vertaistoimijoiden tukemiseen liittyvät
teemat. Koulutus rakennettiin kokonaisuudeksi, joka käsitti kolme erillistä koulutuspäivää.
Ensimmäinen päivä toteutettiin Helsingissä työnohjaaja, kouluttaja Riitta Mykkänen-

Hännisen kanssa. Tavoitteena oli antaa perustietoa vertaistoimijoiden työnohjauksellisen
toiminnan sisällöstä ja toteutuksesta. Seuraava koulutuspäivä järjestettiin Tampereella
Tukinetin kouluttajien kanssa verkkovertaisuuteen perehtymisellä ja Tukinet –
verkkopalveluun käytön harjoittelulla. Kolmas koulutuspäivä toteutettiin Kuopiossa
vertaistoiminnan hyvät käytännöt teeman alla. Mukana tässä koulutuksessa olivat
Setlementtiliitto ry:n Yhdessä mukana –projekti, Inspiro sekä Ok-Sivis. Kaikkiin kolmeen
päivään osallistui yhteensä 54 henkilöä.
Kolmen vuoden aikana Avita Kaveria hankkeen peruskoulutuksissa aloitti yhteensä 98
osallistujaa, joista 81 suoritti koulutuksen loppuun. Koulutuskokonaisuus yhden
koulutettavan osalta kesti noin 6-8 kk. Haastavaksi koulutusten toteutuksen tekivät
osallistujien hyvin erilaiset taustat ja elämän tilanteet. Lisäksi lähiopetuksesta poissaolojen
korvaamiseksi vaadittavien tehtävien suorittaminen osoittautui haastavaksi ja venytti
joidenkin osalta koulutuksen loppuun saattamista. Valitettavan paljon koulutuksia jäi myös
kesken henkilökohtaisista syistä kuten vakava sairaus, työpaikan vaihtuminen, omien
resurssien muuttuminen ja vanhempainloma. Vain muutama koulutuksen aloittanut
keskeytti koulutuksen, koska koki, että koulutus ei vastannut odotuksia. Kaikista
koulutuksista pyydettiin ja saatiin hyvin palautetta ja kehittämisideoita. Palautteiden
perusteella koulutukset yleisesti ottaen koettiin hyvinä ja ne vastasivat odotuksia. Moodlen
käytön osalta tuli eniten kritiikkiä. Kehittämistä koulutuksissa toki vieläkin on, mutta kolme
vuotta on kuitenkin liian lyhyt aika saattaa niitä kaikkia loppuun. Suuri Kiitos! Teille kaikille
hankkeen koulutuksiin osallistuneille, kouluttajille ja yhteistyökumppaneille, jotka
mahdollistitte paikalliset koulutukset.

Oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta
Avita Kaveria –hankkeen projektinvetäjä Heli Lumiaro
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