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Mistä kaikki sai alkunsa?

V

eturointi on STEA:n tuella toteutettava kehittämis-

hanke, jossa lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon asiakkaina aiemmin olleet nuoret aikuiset toimivat nuorten
tukena. Hankkeessa kehitettävä Veturointi-toiminta on
nuorelta nuorelle tapahtuvaa luottamuksellista arjen ja
vapaa-ajan

toimintaa,

joka

yhdistää

elementtejä

vertaistuesta ja mentoroinnista. Veturi-valmennuksen
käynyt nuori aikuinen on toimintaan osallistuvalle nuorelle tukipari, kaveri ja mentori. Veturointi voi olla
kahdenkeskistä tai ryhmässä tapahtuvaa toimintaa.

Veturointi-toimintaa on kehitetty Oulun seudulla vuosina 2015–2017 toteutettavassa Veturointihankkeessa ja kehittämistä jatketaan vuosina 2017-2020 Oulun ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Turun ja Varsinais-Suomen alueilla STEA:n Kaikille eväät elämään -avustusohjelman osahankkeena.
Toimintaa toteuttaa Auta Lasta ry yhdessä useiden paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten
kumppaneiden kanssa. Toiminnalla tuetaan nuoren omaa toimijuutta, elämän ja arjen hallintaa,
hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä vahvistetaan kokemusasiantuntijoiden osallisuutta lastensuojelun toiminnassa.
Veturoinnissa mahdollistetaan nuorten keskinäinen tuki ja kokemusten jakaminen. Veturointi on
nuorille vapaaehtoista toimintaa, joka kulkee lakisääteisten palvelujen rinnalla parhaimmillaan
täydentäen ja tukien niitä.
Tämän käsikirjan tarkoitus on tukea Veturina toimivien kokemusasiantuntijoiden työtä tarjoten
toimintaohjeita, vinkkejä ja ideoita nuorten kanssa työskentelyyn. Käsikirjasta julkaistaan alueelliset versiot, joita päivitetään vuosittain yhdessä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Sanastoa

Veturi on Veturointi–toimintaan osallistuva nuori, joka on hakenut vapaaehtoisesti Veturi-valmennukseen. Veturina voi toimia nuori, jolla on omakohtaista kokemusta lastensuojelusta ja joka
haluaa toimia toisen ihmisen tukena, kokemusasiantuntijana ja olla mukana kehittämässä
toimintaa. Veturina toimiva nuori aikuinen on valmis käyttämään omia voimavaroja toimiakseen
toisen nuoren tukena.
Voimavaroja ja vahvuuksia rakennetaan ja vahvistetaan Veturi-valmennuksessa. Veturi on suorittanut hyväksytysti Veturi-valmennuksen. Veturina toimiva nuori aikuinen on valmis käsittelemään
omaa elämäänsä sekä lastensuojeluhistoriaansa
Höyrytiimit ovat Veturi-valmennuksen suorittaneiden nuorten ”höyryjenpäästely” -tapaamisia.
Höyrytiimissä voi tavata muita Veturina toimivia nuoria. Höyrytiimejä järjestetään n. 1 krt/kk ja
ne ovat teemallisia tapaamisia. Teemoja voivat olla esim. virkistys, työnohjaus, toiminnan kehittäminen tai koulutukselliset kerrat.
Höyrytiimeihin osallistuu Vetureina toimivat nuoret aikuiset sekä Vetureiden tukemiseen ja
ohjaamiseen osallistuvat hankkeen ja yhteistyökumppaneiden työntekijät.

VETURIN TÄRKEÄT PUHELINNUMEROT:

Veturointi-toiminta (arkena klo. 8-16)

Oulun kaupunki, jälkihuollon asiat

Mervi Väisänen:

Ari Toivola

044 703 4739

Riitta Eloniemi

044 703 4906

044 562 9805

Heinäsalmikoti (muina aikoina)
ohjaajat:

044 562 9807

Nuorten Ystävät, jälkihuollon asiat
Kaisa Hiltunen

044 734 1625

Tukisuhteen aloittaminen toimintaan osallistuvan
nuoren kanssa
Kun nuori ilmoittautuu Veturointi-toimintaan, hänelle valitaan sopiva Veturi valmennettujen
kokemusasiantuntijoiden joukosta. Valintaan vaikuttavat nuoren tarpeet, kiinnostuksen kohteet ja persoona.
Veturille ja nuorelle järjestetään tutustumistapaaminen, jossa tärkeitä muistettavia asioita ovat:

-Avoin, rento läsnäolo ja halu tutustua nuoreen.
-Ensitapaaminen on jännittävää kaikille, ei kannata säikähtää, jos juttu ei heti luista. Luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa
ja tutustumista.
-”Byrokratian” hoitaminen mahdollisimman leppoisasti. Osa asioista on voitu hoitaa jo ennen tutustumista
ja tapaamista, mutta tapaamisessa varmistetaan, että nämä asiat ovat kunnossa:
•

Nuorelle annetaan toimintaan osallistuvan nuoren infokirje ja käydään sen sisältö hänen kanssaan
läpi

•

Ilmoittautumislomakkeen täyttäminen osoitteessa: www.autalasta.fi/veturointi

•

Nuorta pyydetään täyttämään ja allekirjoittamaan suostumus tietojen tallentamiseen ja
valokuvauslupa

•

Täytetään ja allekirjoitetaan yhteistoimintasopimus Veturin, nuoren ja hankkeen välille.

•

Yhteydenpidon tavoista ja rajoista sopiminen

•

Seuraavasta tapaamisesta sopiminen. On tärkeää, että seuraava tapaaminen sovitaan mahdollisimman pian tutustumistapaamisen jälkeen, jotta kynnys tapaamiseen ja yhteyden pitämiseen ei nouse
korkeaksi.

Veturi täyttää jokaisesta tapaamisesta (tai muulla tavoin annetusta tuesta: esim. viestittely/soittelu)
toimintapäiväkirjamerkinnän (sähköisenä kyselynä)

Ohjeet kriisitilanteisiin
TOIMI NÄIN SILLOIN, KUN SINULLA HERÄÄ KOVA HUOLI NUOREN TERVEYDESTÄ TAI
TURVALLISUUDESTA:

Tarvittaessa soita hätänumeroon 112
Jos on mahdollista, keskustele nuoren kanssa huolestasi ja siitä, että sinulla on velvollisuus ja oikeus
ilmoittaa siitä. Näin voidaan välttää, että nuorelle tulisi olo, että hänen selän takana toimitaan.
Jos nuori on alaikäinen, ota yhteyttä hänen huoltajiinsa (esim. vanhemmat, sijaisvanhemmat, ohjaaja).
Huom!
Ota aina yhteys nuoren huoltajiin ja viranomaisiin, jos alaikäinen on humalassa tai puhuu huumeista
yms.
Voit soittaa myös sosiaalipäivystykseen. Arkisin klo 8-16, p. 044 703 6235. Sosiaalipäivystyksen tehtäviä
ovat mm. äkilliset ja odottamattomat kriisitilanteet, lähisuhdeväkivaltatilanteet, lapsi on päihtyneen seurassa tai hoidossa tai jää ilman asianmukaista hoitoa, alaikäinen on rikoksentekijänä tai päihtyneenä.
Kiireettömissä tilanteissa huolen voi ilmoittaa myös osoitteessa: https://www.ouka.fi/huoli
Vakavissa ja äkillistä päivystyksellistä hoitoa vaativissa tilanteissa (vakava, äkillinen psyykkinen sairastuminen tai itsemurhavaara) voi ottaa suoraan yhteyttä mielenterveystoimiston päivystykseen. Ma–To
klo 8–16 ja Pe 8–15. Lisäksi puhelinohjaus arkisin klo 21 saakka, La-Su klo 12-20, muulloin puhelinvastaaja, jossa toimintaohjeet.
Virka-aikana maanantaista torstaihin klo 8–16 ja perjantaisin klo 8–15 voi mennä suoraan oman alueen
hyvinvointikeskukseen. Virka-ajan ulkopuolella yhteys yhteispäivystykseen. Soita ennen lähtöä terveysneuvontanumeroon p. 08 315 2655. Oulun yliopistollinen sairaala, Kajaanintie 50, sisäänkäynti A1.
(www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/hatatilanteet-ja-paivystys)
Arkisin klo 8-16, ota yhteyttä Merviin
Viikonloppuisin ja arkena klo 16 jälkeen tai silloin, kun et saa Merviä kiinni, ota yhteyttä Heinäsalmikodin
ohjaajaan. Soittaessasi Heinäsalmeen esittele itsesi ja kerro, että soitat Veturointi-toi- minnasta. Kerro
tilanne, josta olet huolissasi. Heinäsalmikodin ohjaaja auttaa sinua pohtimaan, mitä tilanteessa
kannattaisi tehdä.
Niin pian kuin mahdollista, asia käsitellään Veturoinnin työntekijän kanssa. Tarvittaessa saat myös
työnohjausta tilanteen purkamiseen.(Huom!: Jos nuori asuu muualla kuin Oulussa, tarkista kunnan/
kaupungin sosiaali- ja tervedenhuollon yhteystiedot)

Mihin voin ohjata nuoren?

KRIISITILANNE

KRIISITILANTEISSA:
MLL, Nettinappi, Mielenterveyden keskusliitto tms. Mielenterveysseuran kriisipuhelin
Sekasin-chatti https://sekasin247.fi
Ensi –ja turvakoti Oulu, Turvakodin päivystävä puhelin 24h 0400 581 606 https://ensijaturvakotienliitto-fi.
directo.fi/jasenyhdistykset/oulun_ensi-ja_turvakoti_ry/
Oulun kriisikeskus, 044 369 0500www.oulunkriisikeskus.fi
Redi 64, 044 703 6160 www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/paihdepaivystys
Naisten linja, 0800 02400 https://www.naistenlinja.fi

VAPAA-AIKA

Palveleva puhelin 0400 22 11 80, palveleva netti ja chat http://www.kirkonkeskusteluapua.fi/

Tyttöjen Talo, 08-555 4073 www.likka.fi
Poikien Talo, 044 726 1264 www.poikientalo-oulu.fi
Hyvän Mielen Talo, 041 463 5712 www.hyvanmielentalo.fi
Byströmin Talo, 050 599 2293 www.ouka.fi/oulu/nuoret/bystromin-nuorten-palvelut

MUU TUKI/TEKEMINEN

KUN NUORI KAIPAA MUUTA TUKEA TAI TEKEMISTÄ:
Kumppanuuskeskus Oulu http://www.ihimiset.fi/jarjestotalo-kumppanuuskeskus/
Yli 40 sosiaali- ja terveysalan järjestötoimijaa (mm. vertaistukea erilaisiin elämäntilanteisiin, tapahtumia, neuvontaa ja hakemusten täyttöapua)
VARES-verkosto http://www.varesverkosto.fi
Vapaaehtoistoiminnan verkosto. Sivuilta löytyy tietoa vapaaehtoistoiminnan kursseista, avoimia vapaaehtoistehtäviä ja toimintaa järjestäviä tahoja.
Voit myös testata, millainen vapaaehtoistoiminta sopii sinulle!

Kuinka toimia hyvänä ja luotettavana Veturina toimintaan osallistuvalle nuorelleen? Kuinka olla
empaattinen ja samaistua toisen tunteisiin, mutta pitää samalla omat rajansa?
Vuoden 2015-2016 Veturit kokosivat mainioita vinkkejä ja toimintatapoja helpottamaan tiukkoja
tilanteita.

Toimintatavat

*
*
*

Ei tehdä kaikkea nuoren puolesta
Veturi tunnistaa omat rajansa, jos ei osaa auttaa. Lähdetään yhdessä etsimään, mistä saa apua/vastausta.
Veturien yhteinen sopimus: EI LAINATA NUORELLE OMAA RAHAA missään tilanteessa!

*

Päihteiden käyttö ei kuulu Veturointiin, mutta harkinnan mukaan Veturi voi lähteä nuorelle (täysi-ikäinen)
tueksi baariin tai tapahtumiin esim. keikalle, jos ei itse käytä alkoholia.

*
*
*

Toimintaan osallistuvaa nuorta ei saa jättää pulaan.
Veturi ei myöhästy tai ilmoittaa jos myöhästyy, pitää kiinni sovituista ajoista.
Veturi ei kanna kaunaa, jos on tehty oharit. Selvittää asian nuoren kanssa ja muistuttaa nuorta olemassa
olostaan, vaikka ohareita tulisikin.

*
*
*

Neutraali asennoituminen.
Veturi ei lähde nuoren mukaan haukkumaan viranomaisia, mutta ei myöskään tuomitse nuorta.
Veturi miettii omat rajat yhteydenpidossa, esim. facebook, puhelin, whatsapp, yhteydenpidon ajankohdat
ja sopii niistä nuoren kanssa.

*
*
*

Veturi pohtii, mitä on valmis kertomaan itsestään tässä suhteessa, mitä voin ja haluan jakaa toisille.
Luottamus on tärkeää, ei huudella kylillä nuoren asioita
Ei anneta nuorelle hylkäämiskokemusta. Pyritään käymään esim. toiminnan lopettamiseen liittyvät asiat
nuoren kanssa läpi

*
*
*

Pitkäpintaisuus on hyvästä
Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä Merviin tai nuoren lähityöntekijään.
Selvitetään ilmoitusvelvollisuus esim. kriisitilanteissa (ks. Ohjeet kriisitilanteisiin)

Millainen on hyvä Veturi?
Luota omaan persoonaasi, työtä tehdään omalla persoonalla.
Hyvä Veturi voi olla kaikkea tai jotain näistä:

Yhteistyökykyinen, iloinen, positiivinen ja kannustava
Avoin, rehellinen, kunnioittava ja arvostava
Rohkea, vähän ulospäinsuuntautunut
Tasaisen rauhallinen, tarvittaessa rauhallisuutta vaativissa tilanteissa.
Kuuntelevainen, empaattinen, järkevä ja huomaavainen
Osaa lukea ihmistä, on jonkinlainen ihmistuntemus ja omaa hyvän smalltalk -taidon
Harkitsee ennen kuin arvioi, avarakatseinen, näkee ihmisen leiman alta.
Haluaa ymmärtää erilaisuutta ja erilaisia mielipiteitä.
Ei luovuta, mutta tuntee omat rajansa ja osaa pyytää apua!
Kannustaa luomaan sosiaalisia verkostoja

Muista, että vertaisuus ei automaattisesti tuo luottamusta, luottamus täytyy
rakentaa! Se voi olla vaikeaa, nuorella voi olla taustan vuoksi vaikea
luottaa keneenkään.

Miten motivoin tapaamisiin?

Oma joustavuus on tärkeää. Pyri löytämään molemmille sopiva tapaamisaika.
Ota säännöllisesti yhteyttä nuoreen, kysele kuulumisia ja ehdota tapaamista.

Joskus voi olla hyvä sanoa suoraan että on hyvä ilmoittaa hyvissä ajoin, jos ei pääsekään
tapaamiseen. → Opettaa nuorella vastuunottoa. Voit vaikka kertoa nuorelle, että huolestut
hänestä, jos hän jättää tapaamisen väliin ilmoittamatta sinulle.
Huomioi nuorten toiveet, tilanne ja tarpeet (missä/miten tavataan)
Ole oma itsesi ilman mitään roolia
Huomioi perumisen syy (voi olla esim. ahdistus) ja suhtaudu kunnioittavasti → voidaan tavata
parempana hetkenä
Lue nuoren kehon kieltä ja kuuntele
Veturointi on nuorelle vapaaehtoista toimintaa, nuori voi olla mukana niin pitkään, kuin itse
haluaa. Tämän voi kertoa nuorelle ja kysyä haluaako hän jatkaa Veturointia (voit viestitellä vielä
silloin tällöin, vaikka nuori ei haluaisikaan tavata)

Viestitä nuorelle, että hän voi itse ottaa yhteyttä, kun haluaa tavata.
Laita säännöllisesti itse viesti, että olet edelleen ”käytettävissä”. Näin viestität nuorelle, että
välität hänestä!
Huumori helpottaa monesti

Olisiko nuoren elämässä joku henkilö, joka voisi kannustaa häntä tapaamisiin. Voisitko ottaa
häneen yhteyttä?

HUOM! Ilmoita aina Merville, jos nuori alkaa säännöllisesti perumaan tapaamisia tai et saa häneen
enää kontaktia. Pohditaan yhdessä ratkaisua ja otetaan tarvittaessa yhteyttä nuoren
yhteyshenkilöihin.

Vinkkisivut
Seuraaville sivuille on koottuna hyviksi havaittuja ajanviettovinkkejä, vinkkejä erilaisia tilanteita
varten sekä tietoa esimerkiksi harrastuksiin, työhön, asumiseen sekä elämänhallintaan liittyen.

HARRASTUKSET
Selvitä täydentävän harrastustoiminnan rahoitusmahdollisuus
Yhdessä harrastaminen
Ilmaiset harrastukset
Tyttöjen- ja poikien talot
Byströmin talo
Elokuva, taide, käsityöt, kuntosali ovat hyviä keskustelun virittäjiä
Seurakunnan toiminta
Omiin harrastuksiin mukana kokeilemaan
Kerhot, ryhmät
ALKOTTOMAT AJANVIETTOIDEAT
Maksuttomien ja alkottomien harrastusten löytämisessä auttaminen
Yhdistystoiminta
Vapaaehtoistoiminta
Nuokkarit
Kirkon nuorisoillat
ELÄMÄNHALLINTA
Voisitko/jaksaisitko tukea vuorokausirytmin ylläpidossa?
Tuetaan opiskeluasioissa: tehtävien tekeminen yhdessä, kannustaminen, opiskelutapojen vinkkaus / opiskelun
merkityksen kertominen, omat kokemukset.
Ollaan oppaana, jos nuori on muuttanut uudelle paikkakunnalle.
Sosiaalisten suhteiden ylläpito: jutellaan ja pohditaan yhdessä esim. suhteita läheisiin ja kavereihin.
Jos kavereita ei ole, mietitään, miten voisi tavata ja tutustua uusiin ihmisiin.
Käydään nuoren luona ja haetaan häntä kotoa
Jos nuorella on akuutisti masennus, voisi pohtia minkälaista apua nuori kaipaa/tarvitsee
Nuori voi tarvittaessa kysyä omalta sosiaalityöntekijältä apuja

Vinkkisivut

RAHA-ASIAT
Pikavipit: kerrotaan ja keskustellaan niiden vaaroista
Pohditaan yhdessä, mihin rahat ovat menneet?
Muistutetaan paperiasioista ja laskuista.
Neuvotaan soittamaan omalle sossulle, jos nuori tarvitsee apua
Opetellaan yhdessä taloussuunnittelua: budjetti, maksusuunnitelman teko, rahojen jakaminen esim. viikkotasolla
(paljoko rahaa voi käyttää viikossa?). Apuna voi käyttää esimerkiksi Takuusäätiön Penno-sovellusta:
https://penno.fi
Käydään yhdessä läpi, miten tehdään toimeentulotuki-hakemus ja miten luetaan päätökset. HUOM! Jos et ole varma,
että osaat auttaa nuorta hakemusten tekemisessä ja päätösten lukemisessa, ohjaa häntä (mene yhdessä) kysymään
neuvoa muualta (esim. jälkihuollon ohjaaja, sosiaalityöntekijä, nuorten palvelujen työntekijä, KELA)
Selvitetään yhdessä nuoren kanssa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen mahdollisuutta. Toimeentulotuen
soveltamisohjeet löytyvät täältä: https://www.ouka.fi/oulu/sosiaali-ja-perhepalvelut/toimeentulotuki. Neuvoa kannattaa kysyä nuoren sosiaalityöntekijältä tai ohjaajalta.

JÄLKIHUOLLON ASIAT
Jälkihuollon asiakassuunnitelma -> Veturi voi olla mukana suunnittelupalaverissa, jos nuori niin toivoo
Painota nuorelle asiakassuunnitelman tärkeyttä
Yhteistyön korostaminen eri tahojen kanssa
Sovituista asioista kiinni pitäminen
Autetaan nuorta valmistautumaan itsenäistymiseen ja tarjotaan keskusteluapua
Virastoissa asiointi: esim. verotoimisto, KELA, työkkäri, Voidaan mennä kaveriksi/tueksi mukaan

Vinkkisivut
ASUMIS- JA ASUNTOASIAT
Kerrotaan omista kokemuksista
Yhdessä ilmoitusten katsominen/vinkkaus mistä kannattaa katsella: esim. OSNA (www.osna.fi), PSOAS (www.
psoas.fi), Sivakka (www.oulunsivakka.fi)
Vanhemmat, sijoituspaikan ohjaaja, jälkihuollon ohjaaja jne. voi neuvoa
Keskustellaan asumiseen liittyvistä asioista nuoren kanssa. Apuna voi käyttää Nuorisoasuntoliiton Asumisen ABCverkko-opasta: http://www.nal.fi/asumisen-abc/
Tuetaan etsimään apua ja ratkaisuja asumisen pulmatilanteissa, yhteyttä voi ottaa esimerkiksi asumisneuvontaan:
https://www.ouka.fi/asumisneuvonta

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIA
Liikukko Nää? – opas, jossa on tietoa mm. ravinnosta, terveydestä ja liikuntareiteistä Oulun alueella: http://www.
ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=c072382d-7527-45d3-8783-c692feb33cf6&groupId=64332
Luistelumahdollisuus ulkokentillä sekä Oulun etelä – että pohjoispuolella: https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-jaulkoilu/luistelualueet-ja-ulkokaukalot
Hiihtomahdollisuus mm. Iinatin, Sankivaaran, Auranmajan, Ahvenojan ja Kiekonlenkin laduilla
Kunnossapitojen seurantajärjestelmä: https://kunto.softroi.fi/LATUOULU/latu_01.html
Keilaus ja biljardi esim. Heinäpään keilahalli ja Citybiljardi
Kärppäpelit ja OPS-pelit
Virpiniemen liikuntaopisto: https://www.virpiniemi.fi/

Vinkkisivut

KULTTUURIMAHDOLLISUUKSIA
Kulttuuritapahtumia, mm. Oulun kaupunginteatteri, Oulun kaupunginkirjasto, Oulun taidemuseo, Kulttuuritalo
Valve, keikat
Valve: näyttelyt, elokuvat, konsertit, teatteriesitykset, tanssiesitykset
Keikkoja löytyy mm. http://www.meteli.net/oulu, www.areenaoulu.fi
Stand-up keikkoja : http://www.teatteririo.fi/ohjelmisto/stand_up.html
Kattava tapahtumakalenteri online: http://www.ouluthisweek.net/
Elokuvateatterit Star ja Finnkino

TULEVAISUUDEN-SUUNNITTELU
Mitä koulun jälkeen? → Töihin? Opintojen jatkaminen? Tuetaan nuorta tulevaisuuden pohdinnoissa.
Mennään TE-toimistoon tai keskitettyihin nuorten palveluihin yhdessä nuoren kanssa
Otetaan yhteyttä jälkihuollon työntekijään

Millaista Veturoinnin ryhmätoiminta voisi olla?
Veturointi-hankkeen ensimmäiset koulutetut kokemusasiantuntijat laittoivat viisaat
päänsä yhteen ja pohtivat hankkeen ryhmätoimintaa yhdessä.
Alla esille nousseita vinkkejä!

Urheilua eri
muodoissa

Veturointi-toiminnan lopettaminen
Jotta toiminnan lopettaminen olisi mahdollisimman luonnollinen, voi Veturi omalla toiminnallaan auttaa prosessia. Jos mahdollista toiminta, kannattaa lopettaa asteittain ensin harventaen tapaamisia. Kaikissa tapauksissa tukisuhteen päättäminen
pyritään tekemään yhteisen keskustelun kautta siten, että nuorelle ei tule hylkäämisen kokemusta.
Silloin kun Veturi joutuu jättäytymään pois toiminnasta, nuorelle tarjotaan mahdollisuutta tutustua toiseen Veturiin ja
selvitetään nuorelle, että tukisuhteen päättyminen ei johdu hänestä.

-Sekä ryhmä- että yksilötoiminnasta tulee tärkeä osa sekä
toimintaan osallistuvien nuorten että Veturien elämää.
-Lopetusprosessin aloittaminen ajoissa auttaa molempia
osapuolia vapauttamaan energiaa muihin elämän osaalueisiin, ja se mahdollistaa mahdollisimman luonnollisen
toiminnan lopettamisen.
-Veturointi-yksilötoiminta (tukisuhde) voi kestää enintään siihen saakka kun toimintaan osallistuva nuori täyttää 23-vuotta.
Huom! Yhteistyötahoille (toimintaan osallistuvan nuoren
ilmoittautumislomakkeessa ilmoittamille yhteyshenkilöille:
sosiaalityöntekijä/ohjaaja ja/ tai huoltajat) ilmoitetaan
Veturoinnin päättymisestä.
Toiminnan lopettaminen ja toisista erkaantuminen voivat
herättää molemmissa osapuolissa sekä negatiivisia että
positiivisia tunteita, ja niille tulee antaa tilaa näyttäytyä.
Tunneskaala saattaa vaihdella eroahdistuksesta ja ikävästä
helpotuksen tunteeseen ja iloon.

Veturointi-yksilötoiminta päätetään kun…
-Nuori haluaa lopettaa toiminnan tai vaihtaa Veturia.

Alla koottuna kolme vaihetta, joilla Veturi voi tukea
toiminnan lopettamista:
-Auttaa toimintaan osallistuvaa nuorta päästämään irti annetusta
tuesta ja toiminnasta sekä ryhmän muista jäsenistä (jos on tarve irtautua ryhmätoiminnasta)

-Veturin elämäntilanne muuttuu tai hän haluaa lopettaa
tukisuhteen.

-Auttaa toimintaan osallistuvaa nuorta ottamaan tukisuhteen tai
ryhmän tuottamat kokemukset itsenäiseen, oman elämän käyttöön.
Esim. tuomalla esille positiivisia muutoksia, joita nuoressa ja hänen
elämässä on tapahtunut toiminnan aikana (esim. sinulla on alkanut
koulu sujua…)

-Katsotaan, että nuoren tarve toiminnalle on vähentynyt tai
loppunut. Esim. nuorella ei ole enää aikaa tavata Veturiaan tai
hän on saanut toiminnasta tarvitsemansa tuen, eikä tarvetta
tapaamisten jatkamiselle enää ole.

-Auttaa toimintaan osallistuvaa nuorta kohti positiivisempaa kuvaa
omasta elämästä, tulevaisuudesta sekä itsestä.

Joskus nuoret jättäytyvät pois toiminnasta ilman ilmoitusta.
Tällöin on hyvä vielä säännöllisesti yrittää saada kontakti nuoreen.

Veturointi-toimintaan osallistuneella nuorella on myös mahdollisuus
hakeutua Veturi-valmennukseen ja ryhtyä itse Veturiksi, kun oma
elämäntilanne on siihen sopiva.

Valmennuksesta tukea oman tarinan ja
identiteetin rakentamiseen

Jos oman tarinan ja kokemuksien työstäminen on kesken, ja Veturi kokee
tarvitsevansa niihin vahvistusta, on olemassa hyviä keinoja oman tarinan
työstöön.

Samojen harjoitteiden avulla Veturi voi tukea omaa nuorta identiteetin
rakentamisessa.

Omaa tarinaa voi työstää sekä yksin että ryhmässä.
Seuraaville sivuille on koottu hyviksi havaittuja ja mielenkiintoisia harjoitteita
oman tarinan työstöön.

Harjoitteita oman tarinan työstöön
Mieleni musiikkia
Tavoite: Oman elämäntarinan tarkastelu ja työstäminen, ryhmäytyminen, luottamuksellisen ilmapiirin
luominen
Materiaalit: Musiikin toistoon vaadittavat välineet. Helpointa tehdä soittolista esimerkiksi Spotify:hin.
Musiikintoisto onnistuu esimerkiksi liittämällä kaiuttimet älypuhelimeen tai tablettiin, jossa on Spotify.
Työskentelyvaiheet: Osallistujia pyydetään miettimään kotitehtävänä ennen seuraavaa valmennuskertaa
elämänsä varrelta pari tärkeää musiikkikappaletta, jotka ovat olleet merkityksellisiä jossakin menneessä elämänvaiheessa.
Jokainen ilmoittaa kappaleet valmentajalle sovittuna ajankohtana ennen seuraavaa valmennuskertaa. Valmentaja
kokoaa kappaleista soittolistan. Kappaleet kuunnellaan yhdessä ja ryhmäläiset kertovat, mihin elämänvaiheeseen
kyseiset kappaleet kuuluvat ja miten kappaleet ovat vaikuttaneet omaan elämään.
Harjoituksen jälkeen soittolistaa voidaan käyttää muiden harjoitusten taustamusiikkina.
Huomioita, vinkkejä: Kappaleiden kuuntelu voi kirvoittaa keskusteluun ja muidenkin kuin ennalta sovittujen
kappaleiden kuunteluun. Harjoitukselle on hyvä varata aikaa. Parhaiten kuunteluun ja yhteiseen jakamiseen
soveltuu tunnelmallinen tila. Tunnelmaa voi luoda esimerkiksi valaistuksella.

Elämäni puu
Tavoite: Oman elämäntarinan tarkastelu ja työstäminen. Elämän kipukohtien ja onnenhetkien jakaminen toisten
kanssa. Omien rajojen tutkiskelu; mitä olen valmis jakamaan omasta elämästäni toisten kanssa.
Materiaalit: Isoja, vähintään A3 kokoisia papereita tai kartonkeja. Värikyniä tai tusseja.
Työskentelyvaiheet: Ryhmäläisiä pyydetään pohtimaan omaa elämäänsä, erityisesti lapsuutta ja nuoruutta. Mitkä
ovat olleet elämässä merkityksellisiä tapahtumia tai taitekohtia? Taustalla voi soida musiikki. Taustamusiikkina voi
hyödyntää ryhmäläisten valitsemista tärkeistä kappaleista koottua soittolistaa.
Jokainen piirtää elämästänsä puun, jossa puun alaosa kuvaa syntymää ja lapsuutta. Puun vartta ylöspäin mentäessä
elämä etenee ja vuodet kuluvat. Merkityksellisiä elämäntapahtumia kuvataan esimerkiksi oksilla ja oksanpaikoilla.
Puun latvustossa on tulevaisuus ja korkeimpiin oksiin voi kuvata tulevaisuuden haaveita, toiveita ja päämääriä.
Huomioita, vinkkejä: Juuriin voi halutessaan kuvata sukunsa historiaa. Juurissa voivat näkyä esimerkiksi omat
vanhemmat, isovanhemmat jne. On tärkeää muistuttaa osallistujia siitä, että jokainen jakaa toisten kanssa juuri
niin paljon kuin on valmis sillä hetkellä jakamaan. Jokaisen tapa osallistua harjoitukseen on yhtä oikea. Tärkeää on
muistuttaa myös siitä, että puun muodolla tai omilla piirustustaidoilla ei ole tehtävässä merkitystä.

Harjoitteita oman tarinan työstöön
Tärkeä esine

Kuuden kuvan tarina

Tavoite: Oman elämäntarinan tarkastelu ja työstäminen. Ryhmäytyminen.

1. Piirrä päähenkilö

-kuka on tarinan päähenkilö tai hahmo?
-kuvaa hänet jossakin ympäristössä

Materiaalit: Itselle merkitykselliset esineet.
2. Mikä on päähenkilön tehtävä? Mistä hahmon

Työskentelyvaiheet: Osallistujia pyydetään kotitehtävänä miettimään elämänsä varrelta, lapsuudesta tai
nuoruudesta tärkeä esine. Esine otetaan mukaan
seuraavalle valmennuskerralle. Jokainen esittelee itselleen tärkeän esineen ja kertoo sen merkityksestä
elämässään.

pitää selviytyä?

Huomioita, vinkkejä: Harjoitukselle on hyvä varata
aikaa.

5. Mikä ratkaisee ongelman, mikä tai kuka auttaa?

3. Mikä tai kuka voi auttaa tehtävän suorittamises-

sa? Vai saadaanko apua?
4. Mikä tai kuka on esteenä tehtävän suorittamiselle?

6. Miten tarina päättyy? Mitä sitten tapahtuu?

Vahvuuksien peili

Onnistumistarina (15min)

Tavoite: Omien voimavarojen ja vahvuuksien
tunnistaminen, oman itsen ja elämän tarkastelu
lempeästi.

Harjoituksen ohjaaja pyytää osanottajia lähettämään
hänelle pienen onnistumistarinan, joka voi olla kertomus tapahtumasta tai tilanteesta, jossa henkilö on
kokenut onnistumisen elämyksiä. Kirjoittaja voi eritellä tilannetta esim. seuraavasti:

Materiaalit: Peilipaloja (yleensä saatavissa esim. rakennustarvikekirpputoreilta), askartelutarvikkeita;
liimaa, kuumaliimaa, pikkukiviä, hiekkaa, nappeja,
paljetteja, tarroja jne. Työstämisessä voi käyttää erilaisia kierrätysmateriaaleja ja luonnonmateriaaleja
monipuolisesti.
Työskentelyvaiheet: Jokainen pohtii oman elämänsä
voimavaroja ja omia vahvuuksiaan. Seuraava askel
on miettiä, mitkä materiaalit voisivat symboloida ja
kuvata näitä vahvuuksia ja voimavaroja. Työtä voi
halutessaan luonnostella ensin lyijykynällä paperille.
Oma peilipala työstetään materiaalien avulla.
Huomioita, vinkkejä: Mikäli peilipaloja ei ole saatavissa, voi korvikkeena käyttää esimerkiksi pahvia ja
peilipintaista kontaktimuovia. Erivärisiä kynsilakkoja
voi hyödyntää työskentelyssä myös.

Mistä oli kyse?
Mitä tapahtui?
Millaista toimintaa tilanteeseen liittyi?
Keitä oli paikalla?
Mitä tunteita heräsi?
Mihin tilanne johti?
Muut kirjoittavat tarinan edetessä lapulle ylös vahvuuksia, joita kokevat tarinan kertojalla tuossa tilanteessa olevan ja vahvuudet kerrotaan tarinan kertojalle.

Arvostavan kohtaamisen perusteita

Mitä on sinun mielestäsi arvostava kohtaaminen?
Mitä on sinun mielestäsi epäarvostava kohtaaminen?
Millaisia kokemuksia sinulla on näistä?
Mitä on arvostaminen?
*
*
*
*
*
*

Arvostaminen on kanssakäymisen perusedellytys
Elämän, kokemuksien ja tunteiden arvostamista
Ihmisyyden arvostamista, joka ei ole kiinni ihmisen saavutuksista tai saavuttamatta jättämisistä,
onnistumisista tai epäonnistumisista
Arvon antamista, riippumatta esimerkiksi elämänkatsomuksesta, ymmärryksestä tai luonteesta
Jokaisen ihmisen persoonan arvostamista
Vaatimatonkin kanssakäyminen jättää merkityksellisen jäljen, luo toivoa, ja antaa elämänrohkeutta,
Kun siinä tapahtuu arvostava kohtaaminen!

(Lähde: Mattila, Kati-Pupita. Arvostava kohtaaminen. PS-kustannus 2007.)

Arvostava kohtaaminen on aitoa kohtaamista, ei sen näyttelemistä, eli pyrkimystä saada jokin asia näyttämään aidolta, ilman että se on aitoa.
– ’’Otan osaa’’, -"Kiitos.’’ –’’Mitä kuuluu?’’, ’’Ihan hyvää’’
Nöyryys on tärkeää arvostavassa kohtaamisessa (nöyryys on myös itsensä arvostamista, ja se
mahdollistaa ihmisten elämän kipujen jakamisen ja myötätunnon tuntemisen)
Läsnä oleminen on välttämätöntä, jotta syntyisi luottamuksellisuuden ja välittämisen ilmapiiri (luottamus
on ehtona sille, että joku haluaa jakaa tarinansa)
(Lähde: Mattila, Kati-Pupita. Arvostava kohtaaminen. PS-kustannus 2007.)

Ole aidosti kiinnostunut toisesta ihmisestä ja siitä, mitä hänelle kuuluu. Ole läsnä, ei kiirettä.
Kuuntele. Katso silmiin. Anna tilaa.
Yhdessä harrastaminen, yhteinen toiminta helpottaa tutustumista.

Positiivinen vahvistaminen
Henkilökohtaiset voimavarani!
Missä olen hyvä?
Mitä osaan?
Mikä on minulle tärkeää?
Mitä haluan?
Mitkä ovat tavoitteeni?

*

Tasavertainen kohtaaminen mahdollistaa vuoropuhelun!

*

Asetu tuettavan nuoren kanssa samalle viivalle tai oppijan rooliin.

*

Nuori on oman elämänsä asiantuntija! Sinä voit tukea häntä löytämään omia voimavaroja
ja rakentamaan positiivista identiteettiä.

*

Miten nuori näkee itsensä?

*

Leimasta voi tulla nuoren omaksuma identiteetti: esim. ”olen laitosnuori, minusta ei voi
tulla mitään…”

*

Omaa käsitystä itsestä voi muuttaa, esim. uhri → selviytyjä → auttaja!

*

Näe ihminen sellaisena kuin hän parhaimmillaan voi olla!

*

Erota teko / sairaus / vamma ihmisestä.

*

Ihmisessä on monia ulottuvuuksia hyviä ja huonoja. Vahvista niitä hyviä, kehu ja kannusta!

*

Bongaa vahvuuksia! Mistä nuori tykkää, missä hän on hyvä? Fyysiset vahvuudet, henkiset
vahvuudet, sosiaaliset vahvuudet, tiedot, taidot jne. Voiko näitä asioita lisätä elämässä?

(Lähde: Pasi Malinen, Psykoterapiapalvelut Voimaa, 2016: Työnohjaus Veturien höyrytiimissä)

Veturointi-toiminta
www.autalasta.fi/veturointi
facebook.com/veturointi
instagram.com/veturointi
twitter.com/veturointi

