Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen

AVITA KAVERIA – RYHDY VERTAISOHJAAJAKSI!
Ensimmäisen vuoden väliraportti 2014
Käynnistämis- ja kehittämisprojekti C 22 (RAY)
Projektin vastaava yhteyshenkilö: projektinvetäjä Heli Lumiaro
Projektin taloudesta vastaava henkilö: toiminnanjohtaja Anitta Raitanen
Projektin toteutuspaikkakunta tai -alue: valtakunnallinen
Projektin alkamis- ja päättymisajankohta: 1.1.2014 - 31.12.2016
25.2.2015 päivitetty

1. Yhteenveto
Hanke on pääosin edennyt suunnitelman mukaisesti vuoden 2014 aikana. Koulutussuunnittelu on
alkanut 4 eri paikkakunnalla ja koulutukset ovat tähän mennessä toteutuneet suunnitellusti.
Hankkeelle on saatu ulkoinen ilme joka on saanut hyvää palautetta kentällä. Hankkeen
tiedottaminen ja viestit saivat alkuvaiheessa kritiikkiä: koulutuksista saadut liian pitkät viestit
kadottivat tiedotettavan asian ja aiheuttivat epätietoisuutta yhteistyökumppaneissa. Hankkeen
yleinen tiedottaminen on ollut puutteellista ja vähäistä mikä käy ilmi palautteesta. Tähän on pyritty
vastaamaan reaaliaikaisella tiedottamisella facebookissa ja täsmätiedottamisella yksi tai kaksi asiaa
kerralla. Lisäksi hankkeen sivustoa on kehitetty ja ylläpitoa lisätty.
1.1.
Hanke lyhyesti
Kyselyn perusteella hankkeelle valikoiduista keskuspaikkakunnista haettiin yhteistyökumppaneiksi
alueelliseen toteutukseen Kumppanuustaloja ja verkostotoimijoita. Avita Kaveria – hankeen
ensimmäisen (1) vuoden aikana 2014 toteutettiin Työnohjaukselliset vertaisohjaajien kouluttaja
koulutukset Lappeenrannassa (kaupungintalo) ja Kuopiossa (järjestötalo Majakka). Palautteen
perusteella koulutuskokonaisuutta muokattiin vertaisohjaaja kouluttajan peruskoulutukseksi, jonka
toteutuksen suunnittelu aloitettiin Tampereella ja Järvenpäässä.
Hankeen ulkoinen ilme (Keisaripingviini) ja logo (Avita Kaveria hahmot) suunniteltiin yhteistyössä
Kansalaisareenan ry:n käyttämän graafikko Krista Laaksosen kanssa. Avita Kaveria hankkeelle
avattiin vuoden 2014 keväällä omat nettisivut ja facebook sivut. Myöhemmin syksyllä hankkeelle
perustettiin oppimisympäristö Moodleen koulutuksia ja vertaisohjaajien kouluttajien
verkostoitumista varten oma suljettu oppimisympäristö pohja.
Näkyvyysmateriaalia hankkeelle tuotettiin perusesitettä ja 3 roll up -esitettä Avita Kaveria –
vertaistuella on merkitystä. Myös näkyvyyskampanjaa varten painatettiin heijastimia ja tarroja
Kansalaisareenan ja Avita Kaveria – vertaistuella on merkitystä logoilla. Vertaisohjaaja koulutuksia
varten hankkeessa tuotettiin koulutusmainospohja ja vertaisohjaaja todistuspohja. Koulutusten
markkinointiin painatettiin myös T-paitoja Avita Kaveria ”ryhdy vertaisohjaajaksi” logolla. (Liitteenä
logot ja linkit facebook, netti ja AreenaMoodle sivuille.)
1.2.
Projektin eteneminen
Hanke alkoi projektin vetäjän rekrytoinnilla vuoden 2014 alussa. Maaliskuussa 2014 aloitti
projektinvetäjänä Kaisu Lähteenmäki ja taloudesta vastasi Kansalaisareenan toiminnanjohtaja
Anitta Raitanen.
Hankeen suunnitelman mukaisesti Webropol –kyselyn aineiston pohjalta valittiin seitsemän (7)
keskuspaikkakuntaa, jotka toimivat vertaisohjaaja kouluttaja koulutusten keskuspaikkoina
(Lappeenranta, Kuopio, Tampere, Järvenpää, Kokkola, Oulu ja Mikkeli). Näiden alueiden katsottiin
palvelevan parhaiten hakkeen yhteistyökumppaneiksi ilmoittautuneita toimijoita. Hankkeesta
pidettiin infotilaisuus 24.3. Kansalaisareenan tiloissa, jossa esiteltiin hankesuunnitelma ja sovittiin
yhteistyöstä hankkeen seurannan suhteen. Syntyi kaksi (2) ryhmää: valtakunnallinen projektiryhmä
ja työnohjaus/koulutus työryhmä, jälkimmäisestä tehtiin syksyllä 2014 projektin virallinen
ohjausryhmä.
Koulutuksia varten kilpailutettiin ulkopuolisia kouluttajia, joista tässä vaiheessa valittiin hankkeen
kouluttajaksi kouluttaja/työnohjaaja Mirja Heikkilä. Sopimus tehtiin kahdesta (2)
työnohjauksellisesta vertaisohjaajien kouluttaja koulutuksesta. Kestoltaan koulutukset olivat kolme

(3) kokonaista koulutuspäivää Lappeenrannassa ja Kuopiossa. Tähän koulutuskokonaisuuteen
sisältyi myös yksi (1) neljän (4) tunnin työnohjauksellinen kokoontuminen kummassakin
kaupungissa. Vuonna 2014 vertaisohjaajan peruskoulutusta pidettiin 9 päivänä yhteensä 71 tuntia.
Lappeenrannan koulutuksen aloitti keväällä 2014 yhteensä 11 koulutettavaa vertaisohjaajien
kouluttajaa, joista 10 edusti kumppaniorganisaatiota ja 1 oli vapaaehtoinen. Koulutuksen suoritti
loppuun 9 koulutettavaa. Kuopion koulutuksen aloitti 17 koulutettavaa kumppaniorganisaatioista,
joista 15 suoritti koulutuksen loppuun. Koulutusryhmä jaettiin palautteen perusteella
koulutuspäivien 2 ja 3 välillä kahteen eri ryhmään ja toiseen ryhmään vaihdettiin pääkouluttajaksi
projektinvetäjä Heli Lumiaro. Kuopion ns. ”Majakan” ryhmän koulutus päättyi joulukuun alussa ja
toisen ryhmän koulutuksen loppuun vieminen siirtyi tammikuulle 2015 projektinvetäjän
sairausloman takia.
1.3.
Uudelleen orientoituminen koulutuksiin
Syyskuussa 2014 aloitettiin Tampereen ja Järvenpään koulutusten suunnittelu Kuopion ja
Lappeenrannan koulutusten kokemusten pohjalta. Aikaisemman vapaamuotoisen kilpailutuksen
perusteella valittiin vastuu kouluttajaksi Terhi Taajamo Mirja Heikkilän sopimuksen päätyttyä.
Lappeenrannan ja erityisesti Kuopion koulutuksista saadun suullisen palautteen perusteella jaettiin
koulutuskokonaisuus kahteen (2) osaan: peruskoulutukseen, jonka tavoitteena on lisätä
vertaisohjaajien koulutuksen laatua ja saatavuutta tarjoamalla ilmainen koulutuspaketti 18
osallistujalle per keskuspaikkakunta. Lisäksi aloitettiin jatkokoulutuksen suunnittelu Riitta
Mykkänen-Hännisen kanssa, mutta tämä suunnittelu jäi kesken projektinvetäjän pitkän
sairausloman takia. Jatkokoulutuksen tarkoituksena on kouluttaa alueille muutamia
vertaisohjaukseen erikoistuneita työntekijöitä, jotka voisivat toimia vertaistoimijoiden tukena,
mikäli organisaatiolla ei ole resursseja kustantaa virallista työnohjausta. Koulutusten tueksi
lähdettiin suunnittelemaan oppimisympäristö Moodlen käyttöön ottoa. Marras-joulukuun aikana
hankkeelle luotiin oppimisympäristö AreenaMoodle, jonka käyttöön otto tapahtui vuoden 2015
alussa.

2. Työntekijät
Maaliskuun alusta kesäkuun 2014 loppuun projektinvetäjänä toimi Kaisu Lähteenmäki. Heli
Lumiaro aloitti projektinvetäjänä elokuussa 2014. Projekti assistentti Anja Hilander aloitti
hankkeessa lokakuussa 2014. Taloudesta ja alkusuunnittelusta vastasi Kansalaisareenan
toiminnanjohtaja Anitta Raitanen.

3. Vapaaehtoiset
Hankkeessa on vuoden 2014 aikana toiminut vapaaehtoisia kaksi 2 kappaletta Marek Aaltonen ja
Ari Wikman. Molemmat ovat toimineet projektin käytännön järjestelyjen apuna
koulutustilaisuuksissa ja dokumentoineet kuvaamalla tilaisuudet. Ann Jokinen käänsi hankkeen
nettisivun tekstit ruotsinkielelle. Pihla Aaltonen aloitti nettisivujen käännöstyön englanninkielelle.
Hankkeeseen ilmoittautui kaksi (2) vapaaehtoista tekemään tutkimustyötä loppuvuodesta 2014.
Varsinainen tutkimus/kartoitustyö sijoittuu kuitenkin vuoden 2015 puolelle.

4. Kohderyhmät
Hankkeen alun kohderyhmänä ovat yhteistyökumppanit ja vertaistoiminnan alueelliset toimijat.
Vuoden 2014 painopiste on vertaisohjaajien kouluttajakoulutusten järjestämisessä ja
vertaistoiminnan näkyvyyden lisäämisessä.

5. Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppaneista on kooste liitteenä. Liite 2.

6. Indikaattorit
Indikaattorit
Koulutus- ja seminaaritilaisuuksien lkm.
Koulutus- ja seminaaritilaisuuksiin osallistuneiden
henkilöiden lkm.
Tapahtumien lkm.
Yksittäisten kävijöiden määrä verkkosivuilla
Kävijöiden kokonaismäärä verkkosivuilla
Jaettujen esitteiden ja kirjallisten materiaalien
määrä
Mediaosumien lukumäärä per vuosi
Facebookin tykkääjät v:n lopussa

2014
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2016
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K

8
1175
15240
1297
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7. Sisällöstä vastaava yhteyshenkilö
Väliraportin ja hankkeen sisällöstä vastaa Projektinvetäjä Heli Lumiaro yhteistyössä
projektiassistentin Anja Hilanderin kanssa. Hankeen taloudesta vastaa Kansalaisareenan
toiminnanjohtaja Anitta Raitanen.

