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Tiivistelmä 

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Turun Seudun TST ry:n Kotipesä-projekti 

loi vuosien 2011-2014 kuluessa 18-35-vuotiaille työttömille järjestelmän ja tavan, 

jossa työttömyysjaksoilla pätkätöiden ja koulutuksen välissä työttömät voivat 

aktiivisesti osallistua ryhminä elämysmatkoille ja myös perehtyä  yhdistyksen 

koulutus- ja jäsentoiminnan tarjontaan. 

Vuosina 2011-2014 toiminnan järjestäminen toteutui hyvin, joskin etenkin 

ensimmäinen vuosi tuotti vaikeuksia nuorten rekrytoinnin suhteen. Projektin 

mainonnan keinoja ja määrää sekä suoria kontakteja nuoriin lisättiin vuoden 2012 

alusta. Se vaikutti osallistuja- ja ilmoittautujamääriin myönteisesti. Mukaan 

toimintaan ilmoittautui kaikkiaan 84 ihmistä (alkuperäinen tavoite 40). Nuorten 

aikuisten suunnittelemia ja toteuttamia matkoja järjestyi toimintakuukausien aikana 

26, matkapäiviä oli 55. 

Hankkeeseen ilmoittautuneista noin 60 %  työllistyi tai meni koulutukseen 

tarkastelujakson aikana. Osanoton projektiin katsottiin päättyneen onnistuneesti, 

kun nuori aikuinen meni kouluun tai löysi jatkopaikan joko TST ry:ltä, muualta 

kolmannelta sektorilta tai avoimilta markkinoilta. 

Tuloksena oli nuorten omatoimisuuden ja elämänhallinnan lisääntyminen. 

Haastatteluista ja kyselyistä kohderyhmälle ilmeni, että matkat ja toimiminen 

uudessa ympäristössä olivat hankkeen edetessä avanneet osallistujille täysin uusia 

asioita. Vertaisryhmissä ja yhdistyksessä toimiminen oli vaikuttanut siihen, että 

nuoret aikuiset olivat oppineet tuomaan itseään esille. Kynnys osallistua kurssi- ja 

kerhotoimintaan oli madaltunut, mikä myös liittyy siihen, että henkilöt arvioivat 

itseään aktiivisemmiksi ja sosiaalisemmiksi kuin ennen. Kun nuoret aikuiset olivat 

olleet hankkeessa ja yhdistyksessä jo jonkin aikaa, he kokivat, että toiminta oli 

mielekäs vaihtoehto työttömänä olemiselle. Nuoret osallistuivat jo valmiisiin heitä 

kiinnostaviin jäsentoimintoihin ja kursseihin, mutta ilahduttavasti myös perustivat 

niitä itse. 

Myös vapaaehtoiset (kummit) havaitsivat toiminnan hyödyt. Sen lisäksi, että nuoret 

aikuiset kehittyivät myönteiseen suuntaan, he rikastuttivat yhdistyksen toimintaa. 

Sama havainto välittyi myös yhteistyökumppaneilta.  

Koulusta valmistuvien tai työttömien nuorten houkuttelu kolmannen sektorin jäsen- 

ja hanketoimintaan on vaikeaa. Ihan ensimmäiseksi nuori ei hakeudu työttömien 

yhdistykseen tai yleensä mihinkään yhdistykseen, vaan jo elämäntilanteensa 

sanelemana haluaa työllistyä mahdollisimman pian. Polku kapakasta, pussikaljalta 

Aurajoen rannalta tai neljän seinän sisältä on melko pitkä järjestösektorille, 

melkeinpä mahdoton etappi ilman hakijaa ja opastajaa. Jos kuntouttavan 

työtoiminnan ohjaaja, työvoimaviranomainen, sosiaaliviranomainen, työnantaja tai 

joku muu osaa ohjata nuorta omalta sektoriltaan eteenpäin, kaikki käy helpommin. 

Pakottaminen ei tietenkään tule kysymykseen. 
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1. Arviointiraportista 

Toimitettu itsearviointi on prosessi- ja tulosarviointia. Arviointia on suoritettu projektin 

alusta lähtien (1.3.2011 – 31.10. 2014), ja se on ollut luonteeltaan toimintaa korjaavaa ja 

ohjaavaa. Prosessin korjausliikkeitä on  perusteltu raportissa. Tarkastelussa on mihin 

pyrittiin, mihin ratkaisuun päädyttiin ja miksi juuri siihen päädyttiin.  

Pohjana on projektisuunnitelma. Arvioinnissa sivutaan aikaisempia TST ry:n projekteja, 

joissa samaa Odysseia-menetelmää on sovellettu. Vertailu osoittaa missä mielessä 

kohderyhmän pienryhmätoiminta ja tapa hoitaa asioita poikkeavat edeltävistä hankkeista. 

 

2. Hankkeen taustaa 

Miksi työttömien nuorten hanke haluttiin toteuttaa? 

Työttömyyskeskusteluun tuli vuonna 2010 teema, joka hiljalleen sai enemmän ja 

enemmän palstatilaa. Julkisuudessa kohdennettiin huomiota nuorten alle 25-vuotiaiden 

heikkoon työllistymiseen, syrjäytymiseen pois koulutuksesta, ja jossain vaiheessa alettiin 

puhua jopa ”kadotetusta sukupolvesta”. Osa ikäryhmästä oli järjestelmän ja kaiken 

ulkopuolella niin, ettei sosiaalialan viranomaisilla, eikä muillakaan tahoilla, ollut tietoa  
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nuorten tilanteesta. TST ry:ssä tunnettiin tapauksia, jossa nuori oli elänyt ilman työtä, 

päivärahaa, toimeentulotukea, asuntoa ja ilman muitakin julkisia avustuksia jo pitkään. 

Selkeä tarve hankkeen kaltaiselle toiminnalle korostui, koska Turussa vuoden 2011 alussa 

oli pelkästään 18-24-vuotiaita nuoria työttömänä yli 1 900 henkilöä. Siksi katsottiin, että 

kyseisen kaltaisella projektilla oli onnistuessaan mahdollisuus tavoittaa nuoret 

omaehtoiseen toimintaan. Projektin ensimmäisenä vuonna nuorten työttömyys kasvoi vielä 

niin, että kesään 2012 mennessä Turun seudulla oli 2 200 nuorta aikuista työttömänä.  

Hankkeen jo edetessä TST ry ja Oy VASSO Ab tekivät kohderyhmäikäisistä TST ry:n 

jäsenistä kyselyn, joka vahvisti käsityksiä syrjäytymiskehityksestä. Kolmannes 

vastanneista katsoi olevansa syrjäytynyt yhteiskunnalle tyypillisestä toiminnasta.     

Käytännön toteutuksesta 

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa Kotipesä-projektissa vuosien 2011-2014 

kuluessa luotiin 18-35-vuotiaille työttömille järjestelmä ja tapa, jossa työttömyysjaksoilla 

pätkätöiden välissä työttömät voivat aktiivisesti osallistua ryhminä elämysmatkoille ja myös 

perehtyivät työttömien yhdistyksen jäsentoiminnan tarjontaan. Mukana oli koulunsa 

päättäneitä, jotka eivät vielä olleet jatkokoulutuksesta tai työstä varmoja. 

TST ry:n jäsenistön määrä on viime vuosina pysytellyt tuhannen henkilön tuntumassa 

(ostaneet vuosittain jäsenkorttinsa), v. 2013 jäseniä oli 974. Vapaaehtoistoiminnan tunteja 

on kertynyt TST ry:ssä vuosittain 10 000 - 12 000, ja vapaaehtoisia on ollut toiminnassa 

enemmän tai vähemmän aktiivisesti mukana yli 200. Jäsentoiminta on  monipuolista. Siksi  

Kotipesä-hankkeeseen sisällytettiin muutakin aktivoivaa toimintaa kuin ulospäin 

suuntautuvaa retkeilyä. Projektiin osallistuvalta ei edellytetty TST ry:n jäsenyyttä. 

TST ry työllistää vuosittain 160-200 henkilöä ja tarjoaa n. 60 kuntouttavan työtoiminnan 

sijoituspaikkaa. Koska yhdistys pystyy tarjoamaan työ- ja työkokeilupaikkoja, nuorten 

jatkosuunnitelmat saattoivat liittyä myös niihin.   
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Hanketta täydensi TST-senioreiden kummitoiminta nuorempien työttömien tueksi. Projekti 

totesi jo avustussuunnitelmassaan RAY:lle, että iäkkäämpien työttömien pienryhmä oli 

syytä perustaa. 

Jo aiemmin päättynyt ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien aktivointiprojekti Köpö-Odysseia 

loi vankan perustan yhdistyksen senioritoiminnalle. Kotipesä toteutettiin samalla Odysseia-

menetelmällä. Hyvät kokemukset Köpö-Odysseia-projektista v. 2006-2009 (RAY) lisäsivät 

luottamusta siihen, että myös nuorempien hanke tuottaa vetovoimaa, viihtyvyyttä ja 

jäsentoimintaa. Niin se tekikin.  

 

3. Projektin tavoitteet ja niissä pysyminen 

 
Suunnitelmaan kirjattiin joukko tavoitteita, joiden toteutumista/onnistumista voi  kiteytetysti 

arvioida seuraavasti: 

 1) Tavoitteena oli organisoida nuorille työttömille toimintaa pätkätöiden välillä: 

 vuosien aikana otettiin suora kontakti n. 300 kohderyhmän edustajaan 
(tai sellaiseksi oletettuun)  

 mukaan rekrytoitiin 84 henkilöä. ilmoittautuneet olivat olleet keskim. 
12,6 kuukautta työttömänä viimeisen kahden vuoden aikana 

 naisia 34, miehiä 50 

 keskimääräinen ikä oli 26 vuotta 

 pelkän peruskoulun käyneitä oli 38 %, ammattikoulusta valmistuneita 
24 %, lukiokoulutus 12 %:lla, lisäksi yliopistoa käyvia tai koulutuksen 
keskeyttäneitä 

 nuorille jäsenille annettiin mahdollisuus suunnitella matkansa, ja he 
myös toteuttivat suunnitelmiaan odotetusti (ks. 5.2.) 

 koulutusta ja järjestötoimintaa oli tarjolla koko ajan, myös ohjausta 
eteenpäin 
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2) Pyrkimyksenä oli omatoimisuuden ja elämänhallinnan lisääminen: 

 nuorten omatoimisuuden/elämänhallinnan lisääminen oli selkeä haaste, 
koska täti- ja setämäiseen ohjailuun ei haluttu mennä 

 säännöllisyyden ja suunnitelmallisuuden (matkat) vaatimus ja 
opettaminen onnistuivat, omatoiminen asioiden toisto ja kertaus 
lisäsivät nuorten aikuisten elämänhallintaa   

 
3) TST ry:ssä jäseninä, työllistettyinä, harjoittelijoina tai kuntoutuksessa olevat nuoret 
muodostavat työryhmiä ja perehtyvät TST ry:n antamiin omaehtoisen toiminnan 
mahdollisuuksiin: 
 

 pääsääntöisesti Kotipesä-projektiin ilmoittautuneet ja siinä aktiivisesti 
toimineet olivat yhdistyksen ulkopuolelta tulleita nuoria 

 yhdistykseen TE-toimiston välityksellä työllistetyiksi tai kokeilijoiksi  
tulleet nuoret keskittyivät mieluummin työhönsä, eivätkä olleet kovin 
aktiivisia järjestöelämässä eivätkä elämysmatkailussa1 

 TST ry:n jäsentoiminnan eri lohkoihin osallistuttiin melko hyvin (etenkin 
vuonna 2012) , joskin osallistuminen painottui henkilöihin, joiden 
asenne ja mielenkiinto oli alusta asti kohdallaan 

 kotipesäläiset perustivat myös uusia kerhoja ja kursseja (Saunaseura, 
Eräjormailu, Terveys- ja ravitsemuskurssi, Piitsibussi, Iiisi english.) 
 

4) TST ry:stä tulee nuorille kotipesä, johon voi jäädä/palata, jos ei työtä/koulutusta ole 
tarjolla: 

 jokaiselle mukana olleelle korostettiin mahdollisuutta palata 
hankkeeseen 

                                                           
1
 TST ry:ssä on havaittu toistuva ilmiö, jota voisi kutsua ”viimeisen kuukauden syndroomaksi”. 

Palkkatukityöntekijät ja työkokeilijat tulevat yhdistykseen työhön usein pitkän työttömyysjakson jälkeen, eikä 
heillä riitä halua ja voimia heti jakson alettua ryhtyä etsimään uutta työtä tai osallistua jäsentoimintaan, 
vaikka se olisi heidän kannaltaan järkevää. Henkilöt ovat tyytyväisiä siihen, että ovat saaneet TST ry:ltä 
työtä, ja haluavat pitää lomaa työnhausta, joka on aina päättynyt huonosti. Yhdistyksen tarjoaman työpaikan 
viimeisinä kuukausina tilanne konkretisoituu toisinaan siten, että työn loppuminen koetaan niin 
turhauttavaksi, ettei haluta jäädä yhdistyksen toimintaan mukaan.      



KOTIPESÄ 2011-2014/ TST ry/ Harri Laaksonen  

9 
 

 nuorten ymmärrys siitä, että yhdistys on yhteiskuntavastuullinen 
kansalaisyhteiskunnan osa, lisääntyi  

  
5) Projektissa nuorten kotipesäryhmät kokoontuvat osin ohjatusti n. 1krt/ 2vko (ja 
ohjaamattomasti niin usein kuin haluavat). Ryhmissä opitaan yhdistystoiminnan ja 
arkielämän käytäntöjä. Esim. kokouskäytäntöjä, oman talouden hallintaa, ravitsemus- ja 
päihdeasioita jne. 

 alun opastuksen jälkeen kotipesäläiset kokoontuivat kokouksiinsa 
omatoimisesti tarpeen mukaan (38 kokousta) 

 yhdistystoiminnan käytännöt opittiin omissa kokouksissa, mutta etenkin 
TST ry:n yleisissä torstaipalavereissa, joita oli viikoittain 

 nuorten tietoisuus talouden hallinnasta kasvoi matkojen budjetoinnin ja  
suunnittelun avulla selvästi  

 
6) Ryhmissä osallistujat oppivat suoraan toisiltaan: 

 matkoilla jokainen osallistui retken onnistumiseen eri tehtävissä 
(talousvastaava, siivousvastaava, valokuvaaja jne.) 

 vertaistuki toimi etenkin niillä retkillä, joilla oli myös yhdistyksen 
kokeneempia osanottajia mukana 

 
7) Työelämävalmiuksien lisäämiseksi suoritetaan soveltuvia osia TST ry:n koulutus-
ohjelmasta esim. hygieniapassi, A-ajokortti, työelämän pelisäännöt ja osia työvalmentajien 
kurssiohjelmasta: 

 aktiivisten ryhmä (n. 25 prosentia) osallistujista otti osaa koulutuksiin, 
muut eivät niinkään 

 koulutuksiin osallistuminen edellytti usein houkuttelua 
 

Kaiken toiminnan yhtenä tavoitteena oli luoda hyviä käytäntöjä TST ry:lle, mutta myös 
muille yhdistyksille. Projekti ja sen tulokset olivat luomassa julkisen sektorin säästöjä 
toimintakyvyn ja omatoimisuuden lisäämisen kautta. 
 
 
4. Hankejärjestelyt 
 
4.1. Projektin henkilöstö 
 
Osa-aikaisena olivat talousvastaava ja osan vuotta arvioitsija; projektipäällikkö ja 

nuorisokoordinaattori olivat kokopäivätoimisessa työsuhteessa suurimman osan aikaa. 

Lisäksi maksettiin osapalkkaa henkilölle, joka suunnitteli ja toteutti uutena palveluna 

työnantajavierailuja kohderyhmälle ja muille jäsenille. Vuoden 2012 lopulla mukaan osa-

aikaisesti tiedotustyöhön palkattiin mediaopiskelija, joka kuului kohderyhmään. Lisäksi 

hanke palkkasi muutaman kuukauden ajaksi päihdeohjaajan ja terveysohjaajan 

kohderyhmän tarpeisiin.     

Henkilöstön toiminta ja työnjako noudatti edellisen Odysseia-menetelmällä toteutetun 

hankkeen kaavaa, ja se toteutui suunnitellusti. 

Sekä vuoden 2012 että 2013 aluksi toteutettiin seminaariristeilyt, jossa käytiin pelisääntöjä 

ja projektikäytäntöjä läpi. Mukana olivat johtoryhmän jäsenet, projektihenkilöstö ja  
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useampia kohderyhmän edustajia. Seminaarissa arvioitiin menneen vuoden kokemuksia, 

ja suunniteltiin seuraavaa vuotta. Loppuseminaari oli syyskuussa 2014. 

Sidosryhmien edustajat, jotka seurasivat toimintaa ja hanketta, ilmoittivat katsovansa, että 

hankkeen henkilökunta oli pätevää ja täytti heihin kohdistuneet odotukset. 

 
4.2. Projektin talous ja toimintaympäristö 
 
TST ry:n maksatusstrategiana oli jälkikäteismaksatus. Käytännössä laskut ja 

palkkakustannukset suoritettiin yhdistyksen likvideistä varoista. Kaikki kertyneet kulut 

saatiin jälkikäteen taannehtivasti (neljän kuukauden välein) rahoittajalta takaisin.  

Toimintavuodelta siirrettiin osa avustuksesta seuraavalle, mikä pääosin selittyy sillä, että 

tammikuun palkat maksettiin edellisen vuoden rahoista. Budjettia arvioitiin, tarkennettiin ja 

kohdennettiin tarvittaessa.  

Projekti ei maksanut emoyhdistykselle tilavuokraa (sähköt, lämmitys, vesi). Koulutus-, 

luennointi- ja kokoustiloja oli tarjolla toimintakeskuksessa tyydyttävästi. Tärkeää oli, että 

nuorille aikuisille varattiin oma kokous- ja klubitila sekä pikkubussi. Myös henkilökunnalla 

oli lopulta riittävät ja asialliset tilat. 

Raha-automaattiyhdistyksen tuki (2011: 85 000 euroa, 2012: 135 000 euroa, 2013: 

135 000 euroa, 2014: 60 000 euroa) käytettiin tarkoitukseen kokonaan. Hankkeella ei ollut 

muita tulolähteitä. Vuosi 2014 oli toiminnan puolesta vähäisempi, koska avustusta leikattiin 

yli puoleen.   
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4.3. Projektin johto- ja ohjausryhmät 
 
Hankkeen johtoryhmään kuului hallituksen nimeämät henkilöt. Johtoryhmä kokoontui noin 

kerran kuukaudessa. Yhdistyksen projektiohjeistuksen mukaisesti hanke päätti nimetä 

muutaman kerran vuodessa kokoontuvan ohjausryhmän, vaikkei rahoittaja (Ray) sitä 

edellyttänytkään. Ohjausryhmässä oli  vuosien varrella kerralla n. 10 jäsentä. Mukana oli 

henkilöitä TST ry:ltä, Evivasta, Turun nuorten työpajasta, Etsivä nuorisotyöstä, Turun 

Kaupunkilähetys ry:stä, Varissuon Työttömät VT ry:stä, Työ-Länsi ry:stä. 

Johto- ja ohjausryhmät toimivat odotetulla tavalla. Ne tukivat toimintaa ja osoittivat 

tarpeellisuutensa tuomalla uusia näkökulmia projektin kehittämiseen. 

 

4.4. Kummit 

Hankesuunnitelmassa hahmoteltiin, että kokeiluprojektissa olisi pienehkö joukko nimettyjä 

kummeja, jotka avustaisivat tai ohjaisivat vapaaehtoisina nuorten ryhmiä. Tehtävänä mm. 

auton kuljettaminen, eräopastus, vapaaehtoistoimintaan tutustuttaminen, teatteriin tai 

jääkiekko-otteluun ohjaaminen yms. Huomattiin kuitenkin melko pian, että jäsenkunnasta 

löytyy paljon enemmän tahtoa ja kiinnostusta kummitoimintaan kuin suunniteltiin. 

Jäsenkummeja (usein jo eläköityneitä työttömiä, n. 50 henkilöä) riitti antamaan neuvoja ja 

osoittamaan huomiota nuorille aikuisille. Nuorten aikuisten ikäryhmällä ei välttämättä ollut 

ennalta kontakteja ikääntyneisiin. Kummisedät ja kummitädit toimivat nuorempien 

työttömien sosiaalistajina ja valmensivat heitä toimimaan kaiken ikäisten ihmisten kanssa. 

Yhteydenpito nuoriin aikuisiin meni jopa niin pitkälle, että innokkaimpia seniorijäseniä piti 

hillitä. 
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Seniorien arviointi 
 
Jäsenistöstä (n. 1100 henkilöä) vajaa puolet on yli 55-vuotiaita, noin kolmannes 64 vuotta 

täyttäneitä. Syksyllä 2013 pohdittiin seniorijäsenten yhteisessä tilaisuudessa, miten TST 

ry:n vanhemmat jäsenet voisivat vetää nuoria mukaan Kotipesä-projektiin. 

Perushankaluutena pidettiin sitä, että yhdistys on - vaikka kehitystä asiassa on 

tapahtunutkin - tuntematon nuorten keskuudessa. Tähän ehdotettiin erilaisten 

tempauksien lisäämistä ja markkinoituja avointen ovien päiviä. Niin kävikin. Nuorille 

osoitettuja koulutuksia tuli myös lisätä ja kehittää. 

Seniorit arvioivat omaa asennettaan kannustajina ja esimerkkeinä. Tähän liittyy erilaisten 

päihdyttävien aineiden käyttö nuorten keskuudessa. Huomioitiin taas kerran se, että 

lannistuminen ja työttömänä oleminen korreloivat nautintoaineiden käytön kanssa aivan 

liian usein. 

Henkilökohtaisella tasolla seniorit ovat usein erilaisten aktiviteettien vetäjinä 

yhdistyksessä. Koska he tuntevat asiat parhaiten, heillä oli myös mahdollisuus toimia 

ensimmäisinä nuorten aikuisten tuomisessa toimintaan. Kokeminen itsensä tervetulleeksi 

ratkaisee sen, kiinnostuuko ihminen toiminnasta ja tuleeko ihminen uudestaan käymään.    

 
  
4.5. Verkostoituminen 

 
Viranomaiset 

Projekti esitteli toimiaan Turun TE-toimiston nuorten työttömien asioita hoitaville henkilöille. 

Tarkoitus oli hahmottaa mahdollisuutta tehdä yhteistyötä kohderyhmän tavoittamiseksi. 

Keskustelujen pohjalta ongelmaksi nousi se, ettei viranomaisilla ole aikaa eikä 

mahdollisuuksia ohjata nuoria projektiin. TE-toimisto keskittyy ihmisten työllistämiseen eikä 

helposti lähde  työttömien nuorten aikuisten ohjaamiseen muuhun toimintaan. Asia 
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kuitenkin uusien keskustelujen kautta eteni niin, että mahdollisten tulevien hankkeiden 

osalta viranomaisten kanta voi olla toinen.   

Projektipäällikkö oli yhteydessä ministeriöön. Koska työnantajien ja itse työn esitteleminen 

on osa työllistymisprosessia, Työ- ja elinkenoministeriössä suhtauduttiin myönteisesti 

tarkoitukseen järjestää nuorille aikuisille työnantaja- ja yritystutustumisia. Osittain tämän 

johdosta TST ry:ssä katsottiin aiheelliseksi hakea tuleville vuosille kyseiseen toimintaan 

rahoitusta ELY-keskukselta ja kaupungilta. 

Kotipesä-hanke oli yhteydessä Turun etsivän työhön, jonka kohderyhmänä ovat 17-29-

vuotiaat nuoret. Turun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen etsivän työ on Opetus- ja 

kulttuuriministeriön tukemaa. Etsivän työn perustana on toimiva moniammatillinen 

verkostotyö. Työntekijät pyrkivät toimimaan linkkeinä eri palveluiden välillä, joita nuoret 

käyttävät. Etsivän henkilökunta oli edustettuna Kotipesän ohjausryhmässä, kuten myös 

Turun nuorten työpajatoiminta, Fendari. 

Hanke oli yhteydessä myös vapaaehtoistoimintaan erikoistuneeseen Eviva-hankkeeseen. 

Turun kaupungin projekti toimii välittäjänä vapaa-ajan palveluiden järjestäjien (esim. 

kaupunginosayhdistysten yms.) ja kaupungin kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen välillä. 

Kotipesä ja TST ry etsi paikkaansa kuviossa, jossa luonnollinen yhteistyökumppani oli 

kaupungin nuorisotoimi.  

 

Järjestösektori 

Hanke oli yhteydessä mm. Jyväskylän Katulähetys ry:hyn (Nuorten Talo, nuorten 

kohtaamispaikka), joka  toiminnassaan keskittyy etenkin parikymppisiin työttömiin. 

Järjestön kokemus on, että uusien nuorten vetäminen toimintaan käy vain menemällä 

sinne missä nuoret ovat. Tämä tukee näkemystä, että pelkkä yleinen asian mainostaminen 

ei riitä, vaan kohdentamisen pitää ulottua yksilöihin asti, mieluummin face to face. 

Helsinkiläinen Leikkiväki ry taas järjestää matalan kynnyksen työpaja- ja 

harrastustoimintaa nuorille aikuisille, joilla elämänvaihe on syystä tai toisesta kriisiytynyt.  

Sovinto ry:n AITTIS-hanke oli samalla asialla kuin Kotipesä, eli tavoitteena on 

aktiivisuuden lisääminen ja lopulta nuoren työelämään siirtyminen. Yhdistysten toiminnan 

taustalla on Ray:n avustusrahoitus.  

Turussa nuorten kohtaamispaikka Toivo (NMKY) järjesti päivätoimintaa nuorille aikuisille, 

17-28v. Kotipesä vieraili Toivo:ssa, ja yhdistysten yhteistoiminnassa todettiin 

synenergiaetuja nuorten ketjuuntumisen suhteen. Toivo:sta on siirtynyt muutamia ”liian 

iäkkäitä” nuoria Kotipesän toimintaan mukaan.    

Turun Tyttöjen Talon kanssa keskusteltiin ehdotuksesta, jossa kohderyhmään kuuluvat 

talon asiakkaat järjestävät oman elämysretkensä, omassa ryhmässään. Kyseinen 

järjestötoimija on luonteensa mukaisesti suljettu ja tarkoitettu vain 12-28-vuotiaille tytöille 

ja naisille. Osin siksi hanke ei toteutunut.  
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Seurakunta 
 
Projekti otti yhteyttä seurakunnan diakoniatyöhön, jonka kautta se toivoi edelleen 

tavoittavansa kohderyhmää. Pääkaupunkiseudulla TATSI ry oli onnistunut löytämään 

nuoria vastaavalla tavalla. Turussa tilanne oli kuitenkin toinen, sillä mahdollisia kontakteja 

oli vain kourallinen. 

Yhteydenotot ja verkostoitumisen tavoite oli selvittää nuorten kanssa toimivien 

organisaatioiden tilanne, aktiivisuustaso ja keskeiset tulokset. Käynnein ja 

puhelinhaastatteluin tehty kartoitus osoitti Kotipesän olevan jokseenkin samassa 

tilanteessa nuorten ja nuorten aikuisten vastaaviin hankkeisiin nähden. Nuorten 

löytäminen ja pitäminen toiminnassa on kaikkialla haasteellista. 

 

4.6. Hanke mediassa  
 
TST ry:n nettiradiota, nettisivuja ja omaa lehteä (Tärppi, painos 2000) käytettiin hankkeen 

tiedottamisen apuna, myös työttömien valtakunnallisen järjestön (TVY ry) Karenssi-lehteä  

voitiin hyödyntää sopivasti. Työttömien lehtiin kirjoittivat pääosin nuoret itse. Turun 

Sanomien ja Kansan Uutisten lehtijutut toivat hanketta kiitettävästi ja positiivisesti esille. 

Hankkeesta kirjoitettiin kaikkiaan 21 artikkelia: 

 - ”Kotipesä kutsuu” (Karenssi 2/2011)  
 - ”Nuorten aikuisten Odysseia” (Karenssi 3/2011) 
 - ”Kotipesä kutsuu” (Tärppi 2/2011) 
 - ”Kuusikko löytää Hankasalmen” (Tärppi 3/2011) 
 - ”Kesintää Kutturassa” (Tärppi 3/2011) 
 - ”Kunnareita ja kujanjuoksuja – kohti Kotipesää 2012” (Tärppi 1/2012) 
 - ”Kotipesä Tampereella – elo lyhyt, elokuva lyhyempi” (Tärppi 2/ 2012) 
 - ”Talo täynnä kummeja” (Tärppi 2/2012) 
 - ”Toivo, Tyttöjen talo ja TUAS” (Tärppi 2/2012) 
 - ”En kelvannut edes siivoojaksi” (Turun Sanomat 20.5.2012) 
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 - ”Turun Seudun Työttömät juhli 20-vuotista taivalta”(Turun Sanomat    
   26.5.2012) 
 - ”Turun työttömien tukipiste mallina muillekin” (Kansan Uutiset 1.6.2012) 
 - ”Jäämeri. Ja meri jää” (Tärppi 3/2012) 
 - ”Desperate living” (Tärppi 4/2012) 
 - ”Munkkeja ja kurtesaaneja” (Tärppi 1/2013) 
 - ”Aaltoja!” (Tärppi 1/2013) 
 - ”Merkintöjä Pietarista” (Tärppi 2/2013) 
 - ”Kotipesä Oolannissa – saaga jatkuu” (Tärppi 3/2013) 
 - ”Kotipesä kuilun partaalla” (Tärppi 4/2013) 
 - ”Kotipesän uusi vuosi ja uudet  kujeet!” (Tärppi 1/2014) 
 - ”Kumuja Kuoppilasjärveltä” (Tärppi 3/2014) 
 

Turun Sanomien sanomalehtiartikkelissa käsiteltiin nuorten työllistymisen vaikeutta ja 

tuotiin esille myös TST ry:n tarjoamia mahdollisuuksia, kuten työelämävalmennusta ja 

nuorisoprojektia. Yksi ryhmän jäsen osallistui Turun Taideakatemian Tutkamedia.fi-

sivustolle haastattelusarjaan nuorista, jotka olivat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä. 

Kotipesäläisiä nuoria haastateltiin Turku- radioon Föri-tapahtumapäivänä.  Turkulaisten 

yhdistysten järjestötorilla hanke esittäytyi turkulaisille nimellä  ”18-30- vuotiaiden päivä- ja 

yökerho Kotipesä”. Projekti järjesti nuorten aikuisten kohderyhmälle infotilaisuuksia ja 

myös markkinointiseminaarin keväällä 2012. Projektia esiteltiin Turun Ekopajan ja Ekotorin 

työntekijöille. Yritysten henkilökunta koostuu lähinnä palkkatukityöntekijöistä, joiden 

työsuhde on määräaikainen ja lyhytkestoinen. Projektin nuoret tekivät kolme markkinoimis- 

ja tutustumiskäyntiä nuoria turkulaisia tukeviin organisaatioihin.  

Hanke osallistui sosiaaliseen mediaan.  Projekti ensimmäisenä vuonna yhdistyksen sivuille 

perustettiin  oma blogi, jota täydennettiin koko ajan. Facebook-sivusto luotiin v. 2012  

(TST-Kotipesä), ja sinne lisättiin kuva- ja mediamateriaalia matkoista ja tietoa uusista 

suunnitelmista. 

Projektissa laadittiin asiaankuuluvat ilmoitukset, esitteet ja mainokset, ja niitä myös 

tarvittaessa uudistettiin. Yhdistyksen senioritoiminnan suhteiden kautta kokeiltiin uutta 

tapaa saada kontaktia nuoreen työttömään. Seniorikansalaisille laadittiin esite, joka pyrki 

tavoittamaan seniorien lastenlapsia, jotka olivat työn ja koulutuksen ulkopuolella. 

Yhdistyksen omaa jäsenlehteä lähetettiin jaettavaksi useampaan paikkaan. Esitteitä 

toimitettiin julkisiin tiloihin ja kauppojen ilmoitustauluille. Turun kaupunkiin, TE-toimistoon ja 

työvoiman palvelukeskukseen oltiin yhteydessä nuorten työttömien tavoittamiseksi. 

Toimintaa tehostettiin myös niin, että mainoksia jaettiin suoraan nuorille kaupungilla. TST 

ry:n nettisivuilla, jossa hanke oli myös esillä, kävijöitä sivuilla on satoja päivässä.  

Syksyllä 2012 TST ry:n Kotipesähanketta tuotiin julki Turun Sosiaalifoorumissa, jonne 

projektihenkilökuntaa oli kutsuttu alustamaan ja osallistumaan paneeliin. 

Nuorten työttömien toiminta yhdistyksessä oli kesään 2012 mennessä saanut jo niin paljon 

julkista huomiota, että Turun Samppalinnan kesäteatteri otti yhteyttä TST ry:hyn ja lupasi  
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lahjoittaa ensiesityksensä ohjelmalehtisen tuoton TST:n nuorten työttömien hyväksi. 

Pientä lahjoitusta ei kohdistettu projektille, vaan nuorille yleensä.  

Hankkeen markkinointia helpotti myös se, että hallinnoivan yhdistyksen eli TST ry:n 

kotisivut kasvattivat vuosien myötä kävijämääriään  muutamasta tuhannesta yli  

20 000:een kuukaudessa. 

Vuonna 2011 hankkeen tiedotus ja markkinointi toteutui suunnitellusti. 

Tiedottamisen vaikuttavuus ei kuitenkaan kokonaisuudessaan tyydyttänyt, koska 

ilmaismatkoihin, -yöpymisiin ja -tapahtumiin osoitettu mielenkiinto ei täyttänyt 

odotuksia. Tämän takia mainonnan keinoja ja määrää sekä kontakteja lisättiin heti 

vuoden 2012 alusta. Se vaikuttikin osallistuja- ja ilmoittautujamääriin myönteisesti.    

 

5. Projektin eteneminen  

5.1. Suunnittelu 

Toiminnan punaisena lankana oli projektisuunnitelma, jota päivitettiin tarvittaessa Ray:n 

edustajien kanssa. Pitempikestoisien retkien lisäksi mukaan otettiin päivätoiminta. 

Toimintaa suunniteltiin ja harjoiteltiin nuorten aikuisten kanssa mm. seminaareissa. 

Olennaisin muutos alkuperäiseen suunnitelmaan koski mallintamista ja asian levittämistä. 

Pulmaksi osoittautui kohderyhmän tavoittaminen ja resurssit. Pienten yhdistysten 

jäsenkenttä ja nuorten kohtaanto oli kapea, joten mallin käyttäminen esim. pienissä 

tyttömien yhdistyksissä olisi ollut kohtuuttoman vaikeaa. Kustannukset olisivat 

osoittautuneet suuriksi hyötyihin nähden. 
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5.2.  Ryhmät 

Projektisuunnitelmassa tähdättiin siihen, että starttivaiheessa (6 kk) muodostettaisiin yksi 

ryhmä, ja toimintavaiheen (24 kk)  aikana vielä 2-3 ryhmää. Ajatuksena oli, että pienryhmät 

olisivat toisistaan riippumattomia ja eri henkilöiden (7-9 ihmistä) muodostamia toimijoita.  

Edellisessä Odysseia-menetelmällä toteutetussa Köpö-hankkeessa (2006-2009, Ray) 

ryhmiä oli 4-5, ja ne olivat eri jäsenten miehittämiä – vain toisinaan ryhmien jäsenet 

pääsivät mukaan toisten ryhmien matkoille, lähinnä sairastumisien yms. takia. Jäsenet 

pääsivät helposti tulemaan kokouksiin ja matkoille, koska olivat kaikki yli 54-vuotiaita, 

yleensä jo yli 60-vuotiaita, eivätkä näin ollen käytännössä työmarkkinoiden käytettävissä. 

Vaihtoehtoja tekemiselle ei juuri ollut, mutta aikaa oli. Takana oli työhistoria, joka 

mahdollisti myös kohtuulliset tuet ja oman panoksen. 

Toisin oli nuoremmilla. Kävi ilmeiseksi, että Kotipesässä todella aktiivisesti toimivien 

nuorten joukko oli suhteellisen pieni.  Syitä olla vähemmän aktiivinen oli useita, joista 

suurin oli kiinnostus ja panostus omaan tulevaisuuteen, eli siihen mihin nuoren olisi lopulta 

ryhdyttävä. Koska vaihtoehtoja oli jonkin verran, ja tilaisuuksia näköpiirissä, Kotipesässä 

aktiivisesti toimiminen oli joillekin toisarvoista. Nuorten pienet varat vähensivät myös intoa 

lähteä mihinkään. 

Toimintaan ilmoittautuneita oli lopulta 84, mikä ylitti projektin alkuperäisen tavoitteen (40). 

Ilmoittautuminen ei kuitenkaan merkinnyt lupautumista osallistua retkeilyyn ja muuhun 

toimintaan. Tämän vuoksi Kotipesä-hanke joutui tyytymään suunnitelman suhteen 

kompromissiin, jossa samoja aktiivijäseniä oli lähes aina mukana tapahtumissa ja retkillä.  

Käytäntö rakentui sellaiseksi, että kokouksissa olleet toteuttivat matkan keskenään sen 

jälkeen, kun yhteydenotot hankkeeseen ilmoittautuneisiin potentiaalisiin mutta passiivisiin 

lähtijöihin eivät tuottaneet tulosta. Kieltäytyneet henkilöt olivat usein jo sitoutuneet muuhun 

toimintaan. 

 



KOTIPESÄ 2011-2014/ TST ry/ Harri Laaksonen  

18 
 

5.3. Opintomatkat ja vierailukohteet 
 
Kohderyhmän jäsen totesi vuoden 2012 alussa: ”Olemme tehneet 3 loistavaa retkeä viime 
vuonna. Miksi tyytyä jatkossa vähempään? Matkat pitää suunnitella hyvin, ei hätiköiden.” 
 
Kuten suunniteltiin, matkat olivat vuonna 2011 useampipäiväisiä. Lisäksi yksittäiset jäsenet 
pääsivät jäsentoiminnan matkoille, mikäli halusivat. Kummiryhmä teki omalta osaltaan 
lyhyen saaristomatkan. Nuorten työttömien kohteet ja matkaohjelmat: 

 Turku- Tankavaara- Kuttura- Turku (29.6.-6.7. 2011). Kultaretki. Tankavaaran 
kultamuseo, Kutturan kultavaltaus, Ivalon Kultala, Unarin Köngäs.  

 Turku- Jyväskylä- Hankasalmi- Turku (13.- 17.7.2011). Hankasalmen festivaaliretki. 
Ohjattu melontaretki, Hankasalmen ratsastuskoulu, Jyväskylän kesä, Kihveli 
soikoon- tapahtuma. 

 Turku- Helsinki- Turku (28.-30.11.2011). Kirja- ja musiikkimessut, Night Visions 
Maximum  Halloween  3011, Kansojen museo, Kiasma. 

 
Vuonna 2012 elämyksellisiä matkoja suunniteltiin ja tehtiin 5: 

 Turku- Tampere- Turku (9.3.-12.3.12.2012). Lyhytelokuvafestivaalit. Vakoilumuseo. 

 Turku-Oulu-Haukipudas-Inari-Utsjoki-Vuoreija-Hamningberg-Hetta-Raattama- 
Pallas-Tornio-Turku (26.6.- 4.7.2012). Jäämeriretki. Matkalla koettiin mm.: 
Saariselkä, Inarin risteily, Pielpajärven erämaakirkko, Saamen museo Siida, Inarin 
kirkko, Kevo, Kenespahta, Teno, Ailigastunturi, Kautokeino, Pallaksen 
luontokeskus, Kukkolan kosket.  

 Turku-Ahvenanmaa-Turku (20.7.-24.7.2012). Pyöräilyretki Ahvenanmaalle. 

 Turku-Pori-Kalajoki-Turku (27.-30.7. 2012). Ratsastusta. Yyteri. 

 Turku-Helsinki-Turku (2.- 5.11. 2012). Night Visions Maximum Halloween 3012.   
 

Vuonna 2013 matkoja tehtiin eri muodoissa 13, mukana oli myös 8 päivämatkaa: 

 Turku- Helsinki – Turku. (7.2.2013) Oopperamatka 1,  Massenet ”Thais”. 

 Turku- Pietari- Turku (14.-17.3. 2013). Kulttuurimatka (yhteismatka yhdistyksen 

jäsenten kanssa, 4 kotipesäläistä mukana Ray:n kustantamana). 

 Turku- Ahvenanmaa- Turku (15.- 18.7. 2013).  Pyöräilyä 60 km, Maarianhaminan 

nähtävyydet, golf, petanque.  

 Turku – Helsinki – Tallinna – Turku (26.-29.7.2013). Pyöräilyä. Linnanmäki. 

 Turku- Haukipudas- Kaamanen- Sulaoja- Kevon kanjoni- Kenesjärvi- Kaamanen- 

Haukipudas- Turku (6.8.-15.8.2013). Kevon kanjonin vaellus päästä päähän 63 km 

(yhteismatka Kotipesä-kummien kanssa). 

 Turku- Tikkurila- Turku (16.9.2013). Matka Heurekaan. 

 Turku. (15.9.2013). Jousiammunnan opetusretki. 

 Turku- Helsinki- Turku (26.-29.9.2013). Rakkautta ja Anarkiaa-festivaali. 

 Turku. Nyrkkeilyilta 1 (19.10.2013). Gage 24. 

 Turku-Riihimäki-Turku (8.11.2013). Soda Shop, lasinpuhallusta (yhteismatka 

yhdistyksen jäsenten kanssa, 5 kotipesäläistä mukana Ray:n kustantamana). 

 Helsinki. Nyrkkeilyilta 2 (9.11.2013). Fight for Glory. 

 Turku- Helsinki-Turku (25.11.2013). Oopperamatka 2, Puccini ”Turandot”. 

 Kaarina (7.12.2013). Rap-taide. RappiFreestyle Battle. 
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Viimeisenä toimintavuonna 2014 retkiä ja matkoja tehtiin 5. Ne olivat lähes kaikki 

useampipäiväisiä. 

 Turku -Kaarina- Turku (31.1.2014-2.2.2014). Teatterileiri Kotipesäläisille. 

 Turku –Oulu –Kaamanen –Utsjoki –Oulu -Turku (1.7.2014-10.7.2014). Erä- ja 

kalastusretkiretki Lappiin Kuoppilasjärvelle. 

 Turku-Rymättylä-Turku (13.7. – 15.7.  2014). Kesäleiri. 

 Turku – Hyrynsalmi –Turku (17.7. 2014 -20.7.2014). Suopotkupallon MM-kisat, 

Kotipesän joukkue.  

 Turun saaristo (21.7.2014). Veneretki. 

Yhteensä matkoja tehtiin 42 toimintakuukauden aikana 26 kappaletta. Matkapäiviä kertyi 

55, lähtijöitä/ osallistujia 131. Parhaiten onnistuivat ne matkat, joita markkinoitiin jo useita 

kuukausia ennen itse toteutusta. Kaikkein pisimmät matkat tuli koordinoida mieluiten jo 

lähes vuotta ennen matkaa. 

Matkailuryhmiä oli kooltaan erilaisia (4-23 henk.). Yhteenlaskettu lähtijöiden lukumäärä oli 

42 vuosina 2011-2012. Vuonna 2013 tilanne oli jo selvästi parempi. Matkoille 

osallistumisia oli silloin enemmän kuin kahtena edellisenä vuonna yhteensä. Lähtijöitä oli 

47, joukossa 25 eri henkilöä. Hankkeen viimeisen puolen vuoden aikana tehtiin viisi 

matkaa, osallistujia 42. 
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Projektisuunnitelmassa kaavailtiin, että vuosittain n. 2-4 ryhmää tekee yhden 

elämysmatkan, jonka budjetti tulisi olemaan noin 2 000 euroa. Vuonna 2012 lähdettiin 

suunnittelemaan ja kokeilemaan myös lyhyempikestoisia opinto- ja elämysretkiä. Myös 

lyhyemmille opintomatkoille ja tutustumiskäynneille laadittiin ohjelma. Uutena muotona 

tulivat työnantajavierailut. Käynnit suunniteltiin suurelta osin siksi, että Kotipesän nuorilla 

aikuisilla oli tarve tutustua uusiin ja erilaisiin työnantajiin. Kokemukset olivat tukemassa 

kohderyhmän suuntautumista työelämään tai vastaavasti vahvistamassa halua 

kouluttautua lisää. Vierailuja tehtiin mm. lasitehtaaseen Riihimäelle, hevosopistoon 

Ypäjälle ja Kanniston hevostilalle.  

 
5.4. Jäsentoiminnat ja -kurssit 
 

Kohderyhmäläisiä osallistui vuonna 2012 keskimäärin 30 kertaa kuukaudessa erilaisille 

TST ry:n tarjoamille aktiviteeteille. Vuonna 2013 kursseja pidettiin vähemmän tilanpuutteen 

vuoksi. Kerhot ja kurssit, joihin osallistuttiin: 

 - Teatteri 
 - ISO 26000- yhteiskuntavastuustandardi 
 - InDesign-kurssi 
 - Video- ja kamerakerho 
 - WebPropol-kurssi 
 - Työelämän pelisäännöt-kurssi 
 - Hygieniakurssi 
 - Kulttuurikävelykerho 
 - Hyvinvointia ravinnosta  
 - Väkertäjät-kerho 
 - Lintukerho 
 - Nettiradioryhmä 
 - A-ajokorttikoulutus 
 - 20-vuotisjuhlakerho 
 - Metsäkerho 
 - Suopotkupallo 
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 - Englannin kerho 
 - Työturvallisuuskurssi 
 - Saunaseura 
 - Lukupiiri 
 - Biitsibussi 
 - Google 
 - Videodokumentin tekoprosessi 
 
Suuren osan muista osallistumiskerroista muodostivat käynnit erilaisissa jäsentoimintaa 

valmistelevissa ja suunnittelevissa kokouksissa. Viikoittain avoin  torstaipalaveri kävi 

mennyttä ja tulevaa jäsentoimintaa läpi, tapahtumaryhmä suunnitteli pihatapahtumia, 

kultavaltausryhmä käsitteli omia Lapin matkojaan. Hankkeen kohderyhmä kokoontui omiin 

kokouksiinsa lähes kuukausittain. Näiden lisäksi oli mm. osallistumisia tietovisaan, 

joulukoristesavottaan, muuttoihin, karaokevetäjänä olemista, aitiopaikkatilaisuuden 

vetämistä jne. 

Aluksi aktiviteettia lisäsi jonkin verran se, että ryhmien jäsenillä oli tilaisuus kerryttää 

ryhmän euro- tai pistetiliä omilla suorituksilla. Jokaisesta uudesta aikuisesta nuoresta 

työttömästä, jonka ryhmän jäsen sai toimintaan mukaan, matkatilille tuli 25 pistettä. 

Vapaaehtoistoimintaan osallistuminen kerrytti tiliä 10 pisteellä, ja jäsentoimintaan 

aktiivisesti (pj.,siht.) osallistuminen 10 pistettä, passiivinen osallisuus 5 pistettä. Pistetili oli 

matkailevan ryhmän yhteinen ja ryhmä päätti sen varainkäytöstä sääntöjen mukaisesti. 

Viimeisinä kuukausina nuorten aikuisten into kerätä pisteitä lopahti. 

Sen lisäksi, että varsinainen jäsentoiminta saattoi kartuttaa tiliä, oli mahdollista saavuttaa 

pisteitä erikseen sovituilla talkootöillä. Vapaaehtoistyö palvelutalossa ei kiinnostanut nuoria 

aikuisia juuri lainkaan. Ensimmäisen 1,5 vuoden aikana osallistumiskertoja kertyi vain 22, 

kun taas muiden TST ry:n jäsenten osallistuminen palvelutalojen työhön oli  yhdessä 

vuodessa jopa 770.   

5.5. Kouluun ja työhön 
 
Hankkeen tavoite oli ohjata syrjäytymisvaarassa olevat eteenpäin. Jo 

projektisuunnitelmassa tiedostettiin, että ryhmätoiminta väkisinkin häiriintyy, koska jäsenet  
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siirtyvät  jossain vaiheessa koulutukseen tai työhön. Siksi ryhmien täydentäminen jatkui 

läpi hankkeen. 

Jo kesän 2012 lopulla 33:sta kohderyhmään kuuluneesta 15 ilmoitti olevansa 

periaatteessa estynyt – ainakin sillä hetkellä - osallistumasta Kotipesä-toimintaan. Syitä oli 

lukuisia: paikkakunnan muutto, opiskelu ammattikorkeakoulussa, yliopistossa tai muussa 

koulussa, osallistuminen kuntouttavaan työtoimintaan, työelämävalmennus, palkkatukityö 

sekä työllistyminen avoimille markkinoille. 

Vuonna 2013 asiaa kartoitettiin puhelinhaastatteluin. Runsas kolmannes ryhmästä 

tavoitettiin, ja havaittiin edelleen sama kehitys. Nuorille aikuisille tarjoutui uusia 

mahdollisuuksia seuraavasti: vahtimestarin työtä Turun Linnassa, media-assistentin työtä, 

ravintolatyötä Espanjassa, vuoromestarin esimiestehtäviä, lehtialan myyntityötä, yrityksen 

käynnistäminen, lähihoitajakoulutus Helsingissä, viittomakielen tulkkiopintoja Turussa, 

ammattikouluopintojen ja työharjoittelun aloittamista ja yleensäkin keskeytyneiden koulujen 

jatkamista.  

Erikoinen havainto oli, että osallistujien tyttöystävät ja poikaystävät aktivoituivat myös 

työhön tai opintoihin.  Nuorisotakuun astuminen voimaan oli nähtävästi yksi kehitykseen 

johtanut syy. Näitä positiivisia esteitä jäädä pois hankkeesta pidettiin projektin kannalta 

tavoiteltavina ja hyvinä.  

Kohderyhmän liikehtimisen takia hankkeen markkinoinnin ja jatkuvan rekrytoinnin merkitys 

oli suuri. Ohjausryhmään kuuluneet nuorisotyön edustajat olivat omalta osaltaan kokeneet 

nuorten tavoittamisen vaikeuden. Kotipesässä huomattiin, että nuorta syrjäytynyttä piti 

etsiä nuorten paikoista, kaduilta, ravintoloista yms.  – mitään erityistä ja tiettyä osoitetta ei 

ollut.   
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5.6. Kohderyhmän arviointia 

Osallistuminen järjestöelämään 
 

Kohderyhmä ilmoitti alkuhaastattelussa, miten he yleensä järjestöihin osallistuvat. Noin 2/3 

vastaajista oli huonosti tai melko huonosti sidoksissa yhdistyksiin. Siltä pohjalta oli 

odotettavissa, että yhdistykseen tai hankkeeseen tuleminen oli todisteltava nuorille 

aikuisille hyvin.  

Runsaan vuoden keston jälkeen projektihenkilöstö väliarvioi mukana olleiden nuorten 

aikuisten halukkuutta toimia työttömien järjestössä ja hankkeessa. Tarkastelussa 28:n 

henkilön ryhmä jakaantui kolmeen osaryhmään, joiden aktiivisuuden määrä vaihteli. 

  

RYHMÄ AKTIIVISET 6   21 % 

RYHMÄ PUOLIAKTIIVISET 12 43 % 

RYHMÄ PASSIIVISET 10 36 % 

YHTEENSÄ 28    100 % 

 

Osallistumislistoista nähdään, että viidennes henkilöistä kävi järjestön aktiviteeteissa 

selvästi muita useammin. 

Vuoden 2012 lopulla arvioitiin  isompaa ryhmää (42). Osallistuminen perinteiseen kurssi- 

ja kerhotoimintaan oli vaikeaa 29 % vastanneista. Vastaavasti 71 % ilmoitti sen olevan 
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heille helppoa tai melko helppoa. Luvut noudattelevat aiemmin havaittua. Henkilöille, jotka 

olivat aktiivisia, osallistumisvaikeuksia tuotti lähinnä rahan puute. Passiivisilla oli 

haasteena uskalluksen puuttuminen. Eniten mainintoja joukossa yhteensä sai kuitenkin 

viitseliäisyyden puute. 

Vuoden 2012 aikana kohderyhmän jäsenet kirjasivat 227 osallistumiskertaa yhdistyksen 

eri toimintoihin. Tämä tarkoitti n. 30 kertaa kuussa. Toimintakeskuksen ja hankkeen 

muutto puudutti jäsentoimintaan osallistumisen. Väliaikainen jäsentoimintojen 

pirstoutuminen ympäri kaupunkia vei kiinnostuksen osallistua kerhoihin. Vuoden 2013 

aikana osallistuminen järjestöelämään rajoittui lähinnä elämysmatkailun suunnitteluun ja 

toteuttamiseen -  kuitenkin suuremmassa määrin kuin kahtena edellisenä vuotena 

yhteensä.   

 

 

Profiileja 
 

Muutamin esimerkein voidaan valaista, miten hankkeeseen osallistuneiden nuorten 

aikuisten elämäntilanne on vaihdellut suhteessa projektiin, työelämään ja oppilaitoksiin. 

Hanke, sen toiminta ja vertaistuki on ollut tavallaan suojaverkko, joka on varalla.  

A. Nuori työtön tuli työmarkkinatuella hankkeeseen ja yhdistyksen toimintaan mukaan 

ystävien neuvosta. Muutaman kuukauden kuluttua hän työllistyi työharjoittelijaksi vapaalle 

sektorille. Kauden loputtua hän tuli takaisin TST:lle työelämävalmennettavaksi, jonka 

jälkeen keskittyi koulujen pääsykokeisiin, ja pääsi kouluun. Hänet palkattiin myös osa-

aikaisesti työhön TST ry:hyn. 
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B. Henkilö oli työvoimapoliittisella kurssilla, josta siirtyi Kotipesähankkeeseen 

työharjoittelujaksolle ja myöhemmin TST:lle työelämävalmennettavaksi. Kauden jälkeen 

hän toimi edelleen vapaaehtoisena ryhmäorganisaattorina hankkeessa. Saadessaan 

oikeuden palkkatukeen, hän työllistyi TST ry:n tiedotukseen, jonka jälkeen jäi työttömäksi. 

C. Henkilö tuli työllisyyspoliittiselta kurssilta työharjoittelijaksi hankkeeseen. Sen jälkeen 

hän siirtyi muutaman kuukauden ajaksi työelämävalmennettavaksi TST:lle. Lyhyen 

työttömyyden jälkeen hän työllistyi vapaalle sektorille. 

D. Oltuaan pitkään toimettomana henkilö tuli vapaaehtoisena Kotipesähankkeeseen. Hän 

ilmoittautui työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon pitkästä aikaa. Myöhemmin hän tuli 

TST:lle työelämävalmennettavaksi, jonka jälkeen siirtyi pelkälle työmarkkinatuelle. 

Kokemusten jälkeen hän nähtävästi pääsee kuntouttavaan työtoimintaan. 

E. Henkilö oli jo ennestään TST ry:n jäsen, kun siirtyi Kotipesään. Kesän jälkeen hän meni 

kouluun, mutta palasi oppijakson jälkeen ryhmätoimintaan. Nykyään hän on työelämässä.   

5.7.  Osallistujien itsearviointia ja tuloksia 

5.7.1. Itsearviointia 

”Ryhmässä vietetty aika oli parasta. Yhdessä sovituissa paikoissa käyminen oli varmasti 
koko Kotipesä-projektin päätavoitteen mukaista toimintaa.” 
 

Kohteet arvioivat kirjallisesti matkojensa vaikutuksia itseensä, myös ryhmän käyttäytymistä 

sekä vierailukohteitten onnistunutta valintaa. Koska nuoret aikuiset suunnittelivat 

matkansa lähes kokonaan itse, se näkyi arvioinneissa selvästi. Oma tahto oli toteutettu, 

joten vierailukohteisiin tutustuminen ja tapahtumien vaikutus välittyi lähes pelkästään 

positiivisina kommentteina. Toisinaan arviointilomakkeiden palauttaminen oli työlästä. 

Matkalla kerättyjen uusien tietojen ja taitojen kirjaaminen ylös on Odysseia-menetelmän  

hyvä käytäntö. Paluumatkoilla analysoidaan tapahtumia, ja suljettu tila (bussi) toimii hyvin 

arviointiin kannustavana. Esimerkkejä uuden oppimisesta: 
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”Huumorintajuni laajeni.” 
”Onko mitään mielenkiintoisempaa kuin Jäämeren tuoksu!” 
”Opin matkan suunnittelua.” 
”Purjelautailua ja westernratsastuksen alkeet…” 
”Hostellien kirjautumisajat kannattaa varmentaa.” 
”Shamppanjapullollinen oopperassa maksaa 75 euroa! Ostinko?” 
”Intialainen ruoka on oikeasti hyvää.” 
”Suomessa on 13 lepakkolajia.” 
”Jos tietää menevänsä tuuliseen paikkaan… ei kannata laittaa kellohametta päälle.” 
”Harri-setä on aina henkisesti läsnä.” 
”Selvisin lukemisesta ääneen bussin edessä hengissä…” 
”Iteppäillinen Norja-ekskursio. Mänin. Iha ite. Omin luvin. Tuhuma.” 
”Opin mitä filosofia on.” 
”Vodkapulloa ei tarvitse korvata, vaikka rikkoo sen keskellä kauppaa…” 
”Opin nukkumaan autossa.” 
”Oopperassa voi olla ihan ok juoni.” 
”Maarianhaminassa on kalliit hinnat.” 
”Löytämään geokätköjä.” 
”Uusia lintu- ja kasvilajeja.” 
”Opin sikailemaan konkreettisesti- sianheitto on ajoittain kiva peli…” 
”Opin valmistamaan nuudelihässäkän.” 
”Tarkista aina, AINA, ja joka kerta, että olet varmasti varannut matkaliput oikealle päivälle.” 
”Keltainen väri symboloi numeroa kymmenen ammunnassa.” 
”Vapaaottelussa Tipi voitti, mutta iskä hävis!” 
”Ihmisen anatomiaa.” 
”Metsähallitus pihtaa vessapaperia.” 
”Toropainen on oopperassa kirjoilla!” 
”Kuorsaan myös kyljelläni.” 
”Kauhuelokuvat ovat aivan liian pelottavia, vaikka kädestä pitelijöitä riittikin.” 
”Rovaniemi on kaunis kaupunki.” 
”Opin lyömään golfpallon norsun läpi.” 
”Ahvenanmaalta voit löytää miehen.” 
”Opin bussikuskien EU-sääteiset tauot.” 
”Opin kahlaamaan Kevon kanjonin yli.” 
”Prata svenska!” 
”Taksi on taksi, vain jos siinä lukee niin…” 
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”Että kykenen kävelemään 63 km, mitä en olisi koskaan uskonut” 
”Viipurilaiset kenkäkauppiaat purevat poskesta!” 
”En koskaan enää ala järjestää matkaa kenenkään toisen kanssa, vaan hoidan homman 
joko kokonaan itse tai vaihtoehtoisesti annan muiden hoitaa ja avustan tarvittaessa.”  
”Opin omien mielipiteiden esittämistä sekä kuuntelemista ja vastavuoroisuutta.” 
Ihmiskunnalla on vielä toivoa.” 
”Aikataulujen ja logistiikan sumpliminen.” 
”Helsingissä pitää osata englantia, jotta voi asioida kaupungilla.” 
”Reposaaren historiaa.” 
”Jari Sillanpää keksi Salmiakkikossun ollessaan baarimikkona.” 
”Kenkäkauppa, jossa kaikki saappaat on 20 euroa!” 
”John Waters elää vieläkin!” 
”Opin raitiovaunuun nousemisen!” 
””Kiristäminen ja uhkailu johtajana.” 
”GPS.n käyttö ajaessa.” 
”Opin opettamaan hesalaisille ”kusjputka”-sanan merkityksen.” 
”Jousiammunnassa tähtäämisen säätämisen.” 
”Opin kommunikoimaan mammojen kanssa hississä ja kävelemään hitaissa jonoissa.” 
 

Väliarviointi toi esille nuorten aikuisten oman näkemyksen tapahtuneesta. Sukupolvien 

välinen kuilu oli jossain määrin täyttynyt, sillä vastanneet kertoivat Kotipesän vaikuttaneen 

paljon siihen, että he olivat päässeet tutustumaan erilaisiin ja eri-ikäisiin ihmisiin. TST ry oli 

hyvä paikka siihen, sillä se oli ja on monikulttuurinen yhdistys, jossa esim. vuoden 2012 

aikana työllistyi ihmisiä 14 eri kansallisuudesta.  

Loppuarviointia ja haastatteluja on suoritettu vuoden 2014 puolella. Osallistujien 

tavoitettavuus on ollut selkeä ongelma, mutta viesti on ollut selvästi se sama kuin 

aiemmissa kyselyissä. 

Vastauksista näki, että matkat ja toimiminen uudessa ympäristössä olivat opettaneet 

osallistujille täysin uusia asioita. Ennalta odotettavissa oli se, että ryhmätoiminta oli tullut 

tutuksi. Samassa elämäntilanteessa olevat ihmiset kohtasivat toisensa. Vertaisryhmissä ja 

yhdistyksessä toimiminen oli vaikuttanut siihen, että nuoret aikuiset olivat oppineet  
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tuomaan itseään esille. Sen pystyi havaitsemaan myös ulkopuolinen tarkkailija esim. 

seminaareissa tai yhdistyksen yleisissä kokouksissa. 

Alkukyselyä ja välikyselyä verrattaessa havaittiin konkreettisesti yhdistystoiminnan 

vaikutus. Ne, jotka olivat joko omasta halustaan tai ystävien vahvasti tukemana pysyneet 

TST ry:n toiminnassa ja projektissa mukana, arvioivat itseään eri tavalla nyt kuin 

tullessaan esim. vuotta aiemmin. Kynnys osallistua kurssi- ja kerhotoimintaan oli 

madaltunut, mikä myös liittyi siihen, että henkilöt arvioivat itsensä nyt aktiivisemmiksi ja 

sosiaalisemmiksi kuin ennen.    

Etenkin on korostettava pitempikestoisten Lapinretkien merkitystä. Retket olivat 

luonteeltaan fyysisesti ja psyykkisesti vaativia, ja nuoret selvisivät niistä hyvin. Nuoret 

aikuiset totesiva järjestään, että esim. Kevon tai Utsjoen retkiä he eivät olisi voineet 

toteuttaa ilman hankkeen apua. Erätuntemusta levitettiin ja mukana oli kokeneita 

vanhempia tunturivaeltajia. Nuorilla ei myöskään olisi ollut retkiin  taloudellisia 

mahdollisuuksia.Kohderyhmän varat olivat poikkeuksetta pienet. Jo pelkästään projektin 

tarjoamat välineet, kuten trangiat, makuualustat, rinkat tai teltat olivat suuri apu. 

Kun kyselyyn vastaajat olivat olleet hankkeessa ja yhdistyksessä jonkin aikaa, he näkivät  

selvästi, että toiminta todella oli mielekäs vaihtoehto työttömänä olemiselle. Tähän liittyi 

myös se, että osallistujat ilmoittivat toiminnalla olevan tulevaisuudessa vaikutusta  

henkilökohtaisten ratkaisujen suhteen. 

 
5.7.2. Tuloksena kursseja ja kerhoja 
 
Hankkeen myötä osallistujat aktivoituivat perustamaan omia kerhoja ja luentokursseja, 

joihin saattoi osallistua kuka tahansa jäsentoiminnasta kiinnostunut henkilö. Piitsikerho teki  

retkiä uimapaikoille, Kulttuurikerho teki kahtena vuonna kävelyretkiä Turun historiallisiin 

kohteisiin ja käytti kaupungin suunnittelemia kävelypolkuja hyväkseen. Kotipesään 

osallistujat perustivat myös Saunaseuran, joka teki useamman retken TST ry:n  
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saunamökille sekä kylpylämatkoja. Lisäksi perustettiin Englannin –kerho.  Esim. 

Hyvinvointia ravinnosta-kurssi kokoontui 2014 keväällä 11 kertaa. Osa kerhoista jatkaa 

toimintaansa hankkeen päätyttyä.      

 
 
5.8. Hankkeeseen liittyvä erilliskysely/ ulkoinen arviointi 
 
Oy VASSO Ab- yhteistyö 

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy VASSO Ab, on maakunnallinen 

organisaatio ja verkosto, joka kehittää sosiaalialan osaamista ja palveluja.  VASSO on 

voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka pääomistajia ovat Varsinais-Suomen kunnat ja 

korkeakoulut. 

Turun Seudun TST ry ja Oy VASSO Ab suunnittelivat nuorille työttömille suunnatun 

kirjallisen kyselyn sekä osin myös haastattelun. Näillä selvitettiin alueen nuorten 

työttömien elämäntilanteita, asenteita ja vapaa-ajan käyttöä. Kyselyn vastaajiksi valittiin 

kaikki ne 18–30-vuotiaat, joiden yhteystiedot olivat TST ry:n jäsenrekisterissä. Kyselyn 

pääpaino oli järjestötoiminnassa, sillä kyselyn keskeisenä tavoitteena oli tuottaa tietoa 

siitä, miten TST ry pystyisi yhdistyksenä paremmin vastaamaan nuorten tarpeisiin ja 

olemaan nuorille houkutteleva vaihtoehto työelämän ja koulun täydentäjänä ja eteisenä. 

Tarkoituksena oli saada viiteryhmän oma ääni kuuluviin.  

Kysely/ haastattelu sivusi myös Kotipesä-hanketta. Olennaisin arviointiasia, joka kävi ilmi, 

liittyi uusien kohteiden tavoitettavuuteen. Ulkoinen arvioija kehotti korostamaan sosiaalista 

mediaa, esim. facebook-sivustoja. Samaan oli päädytty myös itse hankkeessa  vuoden 

2012 alussa. 
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6. Terveystarkastukset ja päihdetyö  
 
Edelliset Odysseia-menetelmällä TST ry:ssä toteutetut projektit olivat osoittaneet, että 

osallistujien terveydentila oli syytä kartoittaa. Kun arviointi suoritettiin itsearviointina, 

nuorten ihmisten kohdalla (kuvio) tilanne osoittautui paremmaksi kuin aikaisemmin 

toteutetussa yli 55-vuotiaille kohdistetussa hankkeessa. 

Huolimatta tästä, työttömien terveystarkastusta varten palkattiin muutamaksi kuukaudeksi 

yhteyshenkilö, joka otti yhteyttä kohderyhmään ja mainosti ilmaisia terveystarkastuksia, 

joissa jotkut kävivätkin. Mukana on ollut myös nuoria, joilla oli taipumusta liialliseen 

alkoholinkäyttöön, mikä toisinaan ilmeni päihtyneenä tai krapulaisena esiintymisenä. 

Tämän johdosta yhdistys ja hanke tarjosivat ohjausta mytös raittimpaan elämäntapaan.  

  
7. Lopuksi  
 
Projektin keskeisin tavoite saavutettiin. Elämysmatkailu koettiin onnistuneena ja suurin osa 

nuorista ilmoitti hyötyneensä kokemuksistaan. Hankkeen elämysmatkailun voi rinnastaa 

työkaluun. Matkan suunnittelu ja järjestäminen oli pieni projekti, jonka oppiminen ja 

hallitseminen hyödytti tulevaisuutta. Myös eteenpäin siirtyminen eli työllistyminen tai 

koulutukseen siirtyminen hankkeen kestäessä oli melko tavanomaista. 

Vapaaehtoisten ja sidosryhmien jäsenten (18 haastattelua) näkemykset hankkeesta 

noudattelivat pääosin osallistujien näkemyksiä. 

Melkein ainoa asia, joka tuotti henkilöstölle yllätyksen ja lisätyötä, oli nuorten rekrytoinnin 

vaikeus. Ei riitä, että nuoria aikuisia saadaan mukaan tietty määrä, vaan on 

asennoiduttava niin, että uusia jäseniä on löydettävä ja etsittävä aktiivisesti jatkuvasti. 

Nuoria aikuisia on etsittävä kirjeillä, tiedotteilla, mainoksilla, lehtijutuilla, sidosryhmien 
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avulla, radioaalloilla, ihmiskontaktien kautta – myös iltaisin ja viikonloppuisin. Nuoret on 

haettava näiden suosimista ravintoloista ja kohtaamispaikoilta.      

Jäsenrekisterin avulla osallistujien haaliminen hankkeeseen oli yllättävän haasteellinen 

tehtävä. Ikäryhmää oli TST ry:n tietokannassa alle sata ihmistä. Jos yli 1 000:n jäsenen 

TST-yhdistyksestä on työlästä rekrytoida nuoria hankkeeseen, voi kuvitella miten hankalaa 

se on pienemmissä työttömien yhdistyksissä (100-300 henkilöjäsentä). Kotipesä-hankkeen 

mallintaminen muille ja sen levittäminen muihin yhdistyksiin, lähinnä työttömien 

yhdistyksiin, osoittautui liian hankalaksi. Panostus pieniin yhdistyksiin olisi tuottanut liian 

vähän. 

Jotta nuorten ”osuminen” Kotipesän kaltaiseen hanketoimintaan tehostuisi, järkevä  tapa 

olisi järjestää toimiva yhteistyö julkisen tahon kanssa, mikä tarkoittaa kaupungin 

sosiaalitoimen ja te-toimistojen tukea asian etenemisessä. Turussa sitä on yritetty, mutta 

melko laihoin tuloksin. Toinen tie on olla yhteydessä muihin järjestöihin, joilla on nuoriin 

kosketuspintaa.   

Paras tie lienee kuitenkin se, että nuoren kaveri tai isä tai muu tuttu on jo lähellä 

yhdistystoimintaa ja tuntee sen. Lähiverkosto kantaa helpoimmin tavoitellun ja  toivotun 

hedelmän.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TST ry 
Kanslerintie 19 
20200 Turku 
Kotipesä-hanke 
http://www.tstry.com/wordpress/?page_id=1027 
Facebook: TST-Kotipesä 

 

http://www.tstry.com/wordpress/?page_id=1027
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