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1 KIITOKSET  
 

Heti alkuun kiitoksia: Seuraavat henkilöt ovat olleet mukana Kipinä-toiminnassa, joko asiakastyös-
sä tai erilaisissa johto- tai ohjausryhmissä. Kaikkien panosta on tarvittu ja toiminta on edellyttänyt 
uutta ajattelua, uskoa yhdessä toteuttavaan matalankynnyksen ryhmätoimintaan sekä intoa lähteä 
mukaan uuteen toimintaan. Lämmin kiitos kaikille ja pahoittelut teille, joiden nimet unohtuivat listas-
ta tässä vaiheessa! 

Terveisin: Pasi Sipola, Espoon Kipinän ohjausryhmän puheenjohtaja & Kaijus Varjonen, ryhmätoi-
mintojen koordinaattori, aikuisten sosiaalipalvelut 

 

Marja-Leena Remes, päällikkö, perhe- ja sosiaalipalvelut, Tuija Norlamo-Saramäki, erityisasiantun-

tija, perhe- ja sosiaalipalvelut, Marja Dahl, päällikkö, aikuisten sosiaalipalvelut, Tapio Nieminen, 

aluepäällikkö, aikuisten sosiaalipalvelut, Anne Aaltonen, ohjaaja, Sepänkylän tukiasuntola, Minna 

Ylinen, ohjaaja, Sepänkylän tukiasuntola, Marianne Bäckström-Lindroos, johtaja, Sepänkylän tu-

kiasuntola, Jussi Jalkanen, sosiaalityöntekijä, työvoiman palvelukeskus, Therese Karen, johtava 

sosiaalityöntekijä, työvoiman palvelukeskus, Timo Lounio, diakoni, Tapiolan seurakunta, Aira Iko-

nen, johtava sosiaalityöntekijä, työvoiman palvelukeskus, Eija Tikander, kuntoutusohjaajaopiskeli-

ja, Minna Latonen, projektisuunnittelija, Ester-hanke, Kaj Järvisalo, toiminnanjohtaja, Emy ry, Marja 

Manninen, projektipäällikkö, Voimanpesä-hanke, Ejy ry, Kristiina Lindström, hanketyöntekijä, Voi-

manpesä-hanke, Ejy ry, Miikka Pääkkö, järjestösihteeri, Mika Luukkainen, toiminnanjohataja, Ejy 

ry, Leena Latva-Rasku, projektisuunnittelija, aikuisten sosiaalipalvelut, Benny Uhlenius, yhteisö-

valmentaja, Kalliolan setlementti, Hanna Elo, johtava sosiaalityöntekijä, pohjoinen aikuissosiaalityö, 

Susanna Teikari, sosiaaliohjaaja, pohjoinen aikuissosiaalityö, Auli Luoma-Aho, sosiaaliohjaaja, 

pohjoinen aikuissosiaalityö, Riikka Koola, toiminnanohjaaja, Emy ry, Arttu Pöyhtäri, järjestötyönte-

kijä, Emy ry, Outi Ristimäki, päällikkö, Mielenterveys- ja päihdepalvelut, Heidi Kiviranta, johtava 

sosiaalityöntekijä, eteläinen aikuissosiaalityö, Virpi Lajunen, johtava sosiaalityöntekijä, eteläinen 

aikuissosiaalityö, Anna-Maija Josefsson, johtava sosiaalityöntekijä, aikuisten sosiaalipalvelut, Jo-

hanna Lillback, Espoon kipinän avustava toimistosihteeri, Petri Niiranen, talous- ja velkaneuvonta, 

Jarmo Holopainen, talous- ja velkaneuvonta, aikuisten sosiaalipalvelut, Hanna Björkman, Espoon 

kaupungin liikuntapalvelut, Hilla-Maaria Sipilä, projektisuunnittelija, Koppi-hanke, aikuisten sosiaa-

lipalvelut, Anna-Liisa Saukkonen, johtava asumisneuvoja, Espoon Asunnot oy, Heidi Pekkarinen, 

asumisneuvoja, Espoon Asunnot oy  

 

Erityiskiitokset kuuluvat kaikille ryhmäläisille, joita oli vuosina 2011-2012 n. 50 henkilöä. Ryhmiä on 
suunniteltu, toteutettu ja arvioitu hyvässä yhteistyössä ryhmäläisten kanssa. 



TIIVISTELMÄ 
 

Tässä toimintakertomuksessa kuvataan aikuisten sosiaalipalvelujen koordinoiman ryhmämuotoi-
sen sosiaalityön toimintatavan, Espoon Kipinän ensimmäiset vuodet 2011–2012. 

 

Espoon Kipinä on yhteisen tavoitteen eteen töitä tekevä yhteisö, jonka muodostavat mm. kau-
pungin, seurakunnan, Espoon Asunnot Oy:n ja järjestöjen työntekijät yhdessä asiakkaiden tai kun-
talaisten kanssa.  

 

Espoon Kipinän tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja kehittää ryhmämuotoista sosiaalityötä niin, 
että siitä on hyötyä asiakkaille ja sitä on mielekästä toteuttaa. Kipinän tarkoituksena on edistää 
matalan kynnyksen ryhmätoimintaa ja asiakkaiden ja kumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä. 
Tarkoituksena on myös aktivoida ihmisiä, tuoda palveluja lähemmäs ja kannustaa ihmisiä liikkeelle.  

 

Espoon Kipinän alla toimivia ryhmiä on ollut 2011–2012 välisenä aikana 5 ja niissä on ollut mukana 
yhteensä n. 50 osallistujaa. Ryhmiä on toteutettu mm. asunnottomien asumispalvelujen asukkaille, 
työttömille ja tilapäismajoituksessa asuville aikuissosiaalityön asiakkaille. Yhdessä ryhmäläisten 
kanssa keksittiin sana Kipinä -Klubi ja se on jäänyt elämään ryhmien nimenä. 

 

Alle 25-vuotiaille nuorille suunnattua matalan kynnyksen ryhmätoimintaa on toteutettu nimellä 
Nuorten Kipinä. Nuorten kanssa on keskitytty toistaiseksi matalankynnyksen toimintaan ja nuorille 
suunnattujen palvelujen kehittämiseen. Nuoret olivat mukana kehittämässä mm. Itäviitta-
asumisyhteisöä sekä Ester-nuoret pudokkaat hankkeessa mm. nuorten toimitaloa ja sähköisiä pal-
veluja. 

 

Yhteistyökumppaneina ovat olleet vuosina 2011–2012 Espoon kaupungin useat eri toimialat, 
aikuisten sosiaalipalvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut ja liikuntapalvelut, työllisyyspalvelut, 
Espoon seurakunnat, Espoon Asunnot oy, Nimi ovessa -hanke, Ester-hanke, Koppi kohti kuntout-
tavampia työelämäpalveluja -hanke, Emy ry, Ejy ry, Voimanpesä-hanke, Kalliolan setlementti ja 
Itäviitta-yhteisö. 

 

Espoon Kipinän toiminnasta voidaan sanoa ensimmäisen kahden vuoden perusteella, että se on 
yksi vastaus asiakkaiden tarpeisiin päästä mukaan matalan kynnyksen toimintaan. Aikuisten 
sosiaalipalvelujen asiakkaat tarvitsevat päiviinsä tekemistä ja helpommin lähestyttäviä palveluja ja 
näitä voidaan kehittää Espoon Kipinän toiminnassa – yhdessä asiakkaiden ja yhteistyöverkoston 
kanssa.  

 

Espoon Kipinän tarkoituksena on kehittää ryhmämuotoista sosiaalityötä pitkäjänteisesti ja syste-
maattisesti, ja satsata myös vaikuttavuuden arviointiin. Espoon Kipinän toiminta jatkuu aktiivisena 
myös vuonna 2013 ja sen jälkeenkin. 
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1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 
 

Espoon kipinästä ei vielä ole olemassa yhtä määritelmää. Kysymys on matalankynnyksen ryhmä-
toiminnasta, jolla on tarkoitus aktivoida ihmisiä, tuoda palveluja lähemmäs ja kannustaa ihmisiä 
liikkeelle. Seuraavassa muutamia määritelmiä, joita on tähän mennessä syntynyt: 
 
ESPOON KIPINÄ on aikuisten sosiaalipalvelujen koordinoima, yhteisen tavoitteen eteen töitä teke-
vä yhteisö, jonka muodostavat mm. kaupungin, seurakunnan, Espoon Asunnot Oy:n ja järjestöjen 
työntekijät yhdessä asiakkaiden tai kuntalaisten kanssa. Espoon Kipinän tavoitteena on suunnitel-
la, toteuttaa ja kehittää ryhmämuotoista sosiaalityötä niin, että siitä on hyötyä asiakkaille ja sitä on 
mielekästä toteuttaa. 
 
ESPOON KIPINÄ on mielekästä tekemistä, vertaistukea ja kaupungin palveluja. Espoon Kipinään 
on liittynyt alusta saakka tietty raikkaus ja se ollut innostava työmuoto. On tärkeää, että vaalimme 
hyvää meininkiä jatkossakin. 
 
ESPOON KIPINÄ on Ihmisten aktivointia ja kannustamista liikkeelle. Se on asiakkaiden itsetunnon 
ja työntekijöiden ammatillisuuden vahvistamista. Asiakkaille helpompia väyliä päästä kaupungin, 
järjestöjen ja seurakunnan palveluihin.  
 
ESPOON KIPINÄN toiminnasta ei voi pudota pois, kun olet osallistunut ja antanut yhteystietosi, 
voit tulla mukaan myöhemminkin. 

 
1.1 KIPINÄ- KLUBIT 
 

Kipinä- Klubit ovat tavoitteellisia matalankynnyksen ryhmiä, joita Espoon Kipinä toteuttaa. Ensim-
mäinen Kipinä- Klubi toteutettiin syksyllä 2011. 

Kipinä- Klubi nimi keksittiin työkokouksessa, jossa oli mukana sekä työntekijöitä että Sepänkylän 
tukiasuntolan asukkaita. Klubi sana korvaa ryhmä sanan ja sana klubi korostaa pysyvyyttä ja kuu-
lumista klubiin. Kipinä- Klubit toteuttavat Espoon Kipinän toimintaideaa ja Espoon Kipinän määri-
telmät kuvaavat myös Kipinä- Klubien toimintaa.  

 

1.2 NUORTEN KIPINÄ 

Alle 25-vuotiaille nuorille suunnattua toimintaa on toteutettu nimellä Nuorten Kipinä. Vuonna 2012 
toteutettiin Nuorten kehittämis- Kipinä, jossa kehitettiin kaupungin palveluja yhdessä nuorten kans-
sa. 
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2 TOIMINNAN TAUSTALLA OVAT ESPOON ARVOT 
 

Espoon arvot ovat asioita, joita kaupungin toiminnassa pidetään tärkeimpinä. Arvot ovat luonteel-
taan pysyviä. Espoon arvoissa korostetaan asiakkaiden tarpeiden ja tavoitteiden arvostamista 
kaikessa toiminnassa. Espoon arvoissa kannustetaan kumppanuuteen ja yhteisöllisyyteen. 
Kumppanuudella ja yhteisöllisyydellä tarkoitetaan kaikkia osapuolia hyödyttävää avointa yhteis-
työtä ja verkostomaista työtapaa sekä monipuolisia liittoutuma- ja kumppanisuhteita. Se tarkoittaa 
myös asiakkaiden mukanaoloa ja osallistumista palvelun suunnitteluun ja toteutukseen tasaveroi-
sena osallistujana. (Espoo 2008) 

 
2.1 ESPOO STRATEGIA 2010–2013 
Espoon strategian mukaisesti palvelujen järjestämisessä palveluvalikoima muodostaa ennaltaeh-
käisevien, terveys- ja hyvinvointieroja kaventavien, kuntalaisen omatoimisuutta tukevien sekä 
asiakkaan valinnanvapautta lisäävien palvelujen kokonaisuuden. (Espoo 2010) 

 
3 PALVELUVERKKOUUDISTUKSELLA EDELLYTYKSIÄ KAUPUN-
KISOSIAALITYÖLLE 
Aikuisten sosiaalipalvelujen palveluverkkouudistuksella 2010–2013 tavoitellaan hyvien edellytys-
ten luomista kaupunkisosiaalityölle: lisätään kuntalaisten omatoimisuutta ja osallisuutta edistäviä 
palveluja yhdessä kumppanien kanssa. Matalankynnyksen asukastiloissa voidaan esim. ottaa 
vastaan asiakkaita matalankynnyksen periaatteella, tukea vertaisryhmien muodostumista, pitää 
maahanmuuttajille kielikursseja ja antaa asumisneuvontaa. Espoon Kipinän toiminta voidaan 
nähdä yhtenä osana aikuisten sosiaalipalvelujen palveluverkkouudistusta. 

 

4 KIPINÄTOIMINNAN ALKU VUONNA 2011 
Espoon Kipinän toiminta alkoi vuoden 2011 elokuussa, kun alkoi ensimmäinen Kipinä- Klubi. Ki-
pinä- Klubi sai alkunsa asunnottomien asumispalveluyksiköistä, joiden asukkaiden kanssa halut-
tiin järjestää ryhmätoimintaa. Espoossa oli 2011 menossa Nimi ovessa -hanke, jonka projekti-
suunnitelmaan oli kirjattu, että Espoo keskittyy kuntouttavaan työtoimintaan liittyvien osallistavien 
työmenetelmien kehittämiseen erityisesti asumispalveluyksiköissä. Tarkoituksena oli luoda toimin-
tamalleja, joiden avulla asiakkaiden elämänhallinta- ja toimintakykyjen kehittämistä ja palauttamis-
ta voidaan edistää jälleenasuttamisen mahdollistamiseksi ja syrjäytymiskierteen katkaisemiseksi.  

 
Jo ennen Nimi ovessa -hankettakin asumispalveluyksiköiden asukkaiden tekemisen puute nousi 
esille eri tavoin. Vuonna 2010 perhe- ja sosiaalipalvelujen päällikkö Marja-Leena Remes vieraili 
yhdessä espoolaisessa asumisyksikössä ja huomasi että asukkailla ei ole kuntoutumiseen täh-
täävää tekemistä. Remes kannustikin suunnittelemaan toimintaa yhdessä asumisyksiköiden 
kanssa.  

Kuntoutumiseen tähtäävää toimintaa asunnottomien palveluissa työstettiin myös Kotini on linnani 
työpajoissa. Vuoden 2010 työpajassa työllisyyspalvelujen johtava sosiaalityöntekijä veti työryh-
mää, jossa pohdittiin, miten asumisyksiköiden ja työllisyyspalvelujen yhteistyötä voisi kehittää. 
Yksi ratkaisu oli matalankynnyksen ryhmätoiminta.   

Espoon työvoiman palvelukeskuksella oli paljon aiempaa kokemusta ryhmistä ja niitä päätettiin 
kokeilla asumispalveluiden asukkaiden kanssa. Muutamia kokouksia pidettiin työllisyyspalvelujen 
kanssa keväällä 2011 kaupungin asumispalveluyksiköissä, kunnes juuri ennen juhannusta sitten 
tapahtui ja päätettiin aloittaa ensimmäinen Kipinä -Klubi.  
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4.1 KIPINÄ SYTTYI SEPÄNKYLÄN TUKIASUNTOLASSA 
 

Kipinän ns. perustamiskokouksessa 21.6.2011 oli mukana Sepänkylän tukiasuntolan asukkai-
ta, Sepänkylän tukiasuntolan ohjaajat Anne Aaltonen, Minna Ylinen, Etypin johtava sosiaali-
työntekijä Aira Ikonen, Etypin sosiaaliohjaajat Jussi Jalkanen ja Hilla-Maaria Sipilä, Soukan 
työkeskuksen työvalmentaja Sanna-Maria Haapamäki, Tapiolan seurakunnan diakoni Timo 
Lounio, opiskelija Eija Tikander ja Nimi ovessa -hankkeen projektisuunnittelija Kaijus Varjonen. 
Kokouksessa keskusteltiin yhteisen ryhmätoiminnan aloittamisesta ja löydettiin yhteinen pää-
määrä: 
 
Tavoitteena oli saada asukkaille, jotka eivät olleet töissä tai koulutuksessa, päiviin tekemistä ja 
löytää väyliä työelämään ja koulutukseen. Nimeksi toiminnalle keksittiin Kipinä- Klubi - ”Uu-
sia väyliä työhön, toimintaan ja tekemiseen”.  
Myöhemmin ryhmämuotoisen sosiaalityön kokonaisuuden nimi muutettiin ESPOON KIPINÄK-
SI ja Kipinä- Klubit ovat sen alla toimivia ryhmiä. Espoon Kipinä logon suunnitteli Metropolian 
opiskelija Thomas Tallqvist. 
 
5 RYHMÄMUOTOINEN SOSIAALITYÖ 
 

Kipinä- Klubit ovat ryhmämuotoista sosiaalityötä. Kun puhutaan ryhmämuotoisesta sosiaali-
työstä, puhutaan usein osallistumiseen aktivoinnista ja elämänhallinnan parantamiseen pyrki-
västä sosiaalityöstä, jolla on pitkät perinteet. Jane Addamsia, joka teki uraauurtavaa työtä set-
lementtiliikkeessä, voidaan pitää yhteisöllisen ja toiminnallisen työotteen kehittäjänä sosiaali-
työssä. (Niemelä 2009, 228.)  

Ryhmiä on käytetty sosiaalialan työssä työvälineenä jo kauan, esimerkiksi A- Klinikoilla ryh-
mämuotoinen työ on alkanut jo 1950-luvulla. Päihdetyön ryhmien lisäksi hyviä ryhmätyön esi-
merkkejä sosiaalityössä ovat lastensuojelun vanhempien vertaisryhmät, lapsi-äiti-ryhmät, mo-
nikulttuurisuus- ja vähemmistöryhmät, työhallinnon ryhmät ja Internet-pohjaiset vertaisryhmät. 
(Jouttimäki, Kangas & Saurama 2011.) 

Ryhmätyö on päämäärään suuntautunut väline, jossa käytetään ihmisen sosiaalista olemusta 
yksilön, ryhmän, yhteisön ja yhteiskunnallisten asioiden, myös ongelmien ratkaisuun. Postmo-
dernissa yhteiskunnassa ryhmätyö toimii yhteisöllisyyden rakentamisen välineenä. Ryhmätyöl-
lä on merkitystä lisäksi myös työntekijöiden työkykyisyyden ylläpitämisen, vahvistamisen ja ke-
hittämisen alueella. (Jouttimäki, Kangas & Saurama 2011.) 

 

5.1 RYHMÄTOIMINTA AIKUISSOSIAALITYÖN VÄLINEENÄ 
 

Aikuissosiaalityötä on kehitetty pääkaupunkiseudulla mm. Viva- hankkeessa (Visio vahvasta 
aikuissosiaalityöstä), jossa kehitettiin ja tutkittiin asiakkaan voimavarojen hyödyntämistä, mo-
nipuolisia työmuotoja ja vaikuttamista vuosina 2010–2011. Viva- hankkeen tärkeänä osana oli 
ryhmämuotoisen aikuissosiaalityön kehittäminen. (Jouttimäki, Kangas & Saurama 2011.) 

Viva- hankkeen loppuraportin mukaan sosiaalityön ryhmätoimintaan liittyvää tutkimusta, do-
kumentointia ja arviointia löytyy Suomesta vain vähän. Aikuissosiaalityön puolelta ryhmätoi-
minnasta on vaikea löytää julkaistua tietoa. Tästä syystä Viva- hankkeen loppuraporttia onkin 
luettu ahkerasti tätä toimintakertomusta kirjoitettaessa. Raportin mukaan kuntien sosiaalitoi-
missa aikuissosiaalityössä on pitkään tehty pääsääntöisesti yksilökohtaista asiakastyötä. Kun-
tien aikuissosiaalityössä on saattanut olla yksittäisiä ryhmäkokeiluja, harvemmin kuitenkaan 
osana jatkuvaa vakituista toimintaa. (Jouttimäki, Kangas & Saurama 2011.) 
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Tehokkuuden ja vaatimusten kasvaessa yhteiskunnassa myös sosiaalityölle asetetaan yhä 
enemmän vaateita. Ryhmäsosiaalityökin voidaan nähdä osana tehokkuus- ja tuloksellisuus-
ajattelua. Ryhmätapaamisten voi olettaa olevan ajankäytöllisesti tehokkaampaa kuin yksilöta-
paamisten, edellyttäen että tämä vähentää yksilötapaamisten tarvetta. Ryhmille asetetaan 
odotuksia myös ryhmäläisten aktivoitumiseen ja tilanteen mahdolliseen muutokseen ryhmän 
aikana tai sen jälkeen. Lisäksi ryhmäläisten toivotaan löytävän vertaistukea ja uusia sosiaalisia 
kontakteja ryhmäläisistä. Ryhmien erilainen, usein luova ja toiminnallinen työskentelytapa voi 
myös voimavaraistaa ryhmäläisiä. (Jouttimäki, Kangas & Saurama 2011.) 

 

5.2 AIEMPI RYHMÄTOIMINTA ESPOOSSA 
 

Espoossa aikuisten sosiaalipalveluissa on toteutettu ryhmätoimintaa ainakin vuodesta 2007 al-
kaen. Eniten ryhmiä on ilmeisesti ollut Espoon työvoiman palvelukeskuksessa, eli Etypissä, 
mutta myös maahanmuuttajapalveluissa ja aikuissosiaalityössä on ollut ryhmiä. Ryhmämuo-
toista toimintaa ei ole kuitenkaan kokonaisuudessaan kehitetty tai koordinoitu. Näin ollen ryh-
mät ovat olleet yksittäisten yksiköiden tai tiimien aikaansaamia, eikä toimintaa ole kokonaisuu-
dessaan suunniteltu ja arvioitu ja näin ollen ryhmämuotoinen työ ei ole päässyt kehittymään 
niin paljon kuin mahdollista.  

Ryhmien sisällöt ovat myös olleet usein hyvin samansisältöisiä. Koppi- Kohti kuntouttavampia 
työelämäpalveluja hankkeessa on Hilla Maaria- Sipilän toimesta kartoitettu ryhmien sisältöjä ja 
sisällöt ovat olleet samankaltaisia riippumatta tahosta, joka ryhmät on järjestänyt. Yksi keskei-
nen tekijä ryhmien osalta on ollut se, että ne ovat työntekijöiden suunnittelemia ja asiakkaat 
ovat osallistuneet niihin. Samoin ryhmät ovat alkaneet ja loppuneet, eikä niissä ole ollut jatku-
vuutta työntekijöille tai asiakkaille. Samoin ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä ryhmiin osallistuneille 
on tapahtunut ryhmien jälkeen. Olisi tärkeää, että ryhmän aikana löytyisi joku jatkopolku 
eteenpäin, ainakin sellaista haluaville henkilöille. 

Tässä toimintakertomuksessa ei kuvata sen tarkemmin aiempia ryhmätoimintoja, mutta par-
haillaan on valmistumassa opinnäytetyö (sosionomi ylempi amk) ryhmämuotoisesta sosiaali-
työstä Espoossa ja siinä on kartoitettu myös aiempia ryhmiä. 
 

6 KIPINÄ-KLUBEJA YHDESSÄ ASIAKKAIDEN & KUMPPANEIDEN 
KANSSA 
 

Kipinä- Klubeja lähdettiin alusta saakka tekemään yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyökump-
panien kanssa. Tarkoitus oli, etteivät työntekijät suunnittele jotain asiakkaille, vaan että toimin-
taa suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa.  

Aikuisten sosiaalipalveluissa oli kokemusta siitä, ettei yksittäisten tahojen resurssit riitä ryhmi-
en ohjaamiseen pidemmän päälle. Näin ollen yhteistyökumppaneita kuten seurakunta, Etyp ja 
asumispalvelut haluttiin yhteistyöhön alusta saakka. Myös järjestöjen rooli nähtiin tärkeäksi heti 
toiminnan alussa. Nimi Kipinä- Klubi viittasi siihen, että kyseessä on Klubi jossa on jatkuvuutta, 
eikä vain yksittäistä ryhmää, joka alkaa ja sitten loppuu. Ajatus oli, ettei Kipinä- Klubista voi 
tippua pois ja että henkilö voi osallistua ja palata Klubiin myöhemminkin. Tarkoitus oli myös pi-
tää osallistumiskynnys matalana. Kipinä- Klubiin osallistuakseen ei tarvitse käydä läpi arvioin-
tiprosessia, joka kuuluu esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan ryhmiin. Samaten Kipinä- Klubi 
ei edellytä jonkun tietyn tahon asiakkuutta, vaan klubiin voi osallistua, vaikkei olisi esimerkiksi 
Etypin tai aikuissosiaalityön asiakas. 
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Kipinä- Klubien avulla haluttiin uudistaa ryhmätoimintaa ja tehdä siitä raikkaampaa. Ensimmäi-
sen Kipinä- Klubin suunnittelussa apuna olivat itse kunkin aiemmat kokemukset ryhmistä ja sii-
tä lähdettiin liikkeelle. Asiakkaiden osallisuuden korostaminen oli toiminnassa mukana alusta 
saakka. Samoin tiedettiin, että toiminnan kehittäminen vaatii pitkäjännitteisyyttä. Kipinä- Klubi 
syntyi myös vahvasti asiakastyötä tekevien ihmisten halusta lähteä kehittämään matalankyn-
nyksen ryhmätoimintaa. Työntekijät olivat nähneet tarpeen jo pidemmän aikaa omassa työs-
sään ja nyt oli mahdollisuus lähteä yhdessä tekemään asialle jotain. 
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6.1 OSALLISUUS KIPINÄ- KLUBEISSA 
Osallistavaa työtä tai osallisuutta käsitteenä voi lähestyä monella tavalla. Kipinä- Klubeissa lä-
hestymistapa on ollut hyvin käytäntölähtöinen ja perusideana on ollut, että suunnitellaan ja to-
teutetaan ryhmätoimintaa yhdessä asiakkaiden kanssa.  

Osallisuuden määrittelemiseen Espoon Kipinän toiminnassa pätevät ainakin sosiaalialan eetti-
set periaatteet:  

”Ammattilaisen on edistettävä asiakkaan senkaltaista osallisuutta, joka lisää hänen mahdolli-
suuksiaan vaikuttaa elämäänsä koskeviin päätöksiin ja toimiin. Ammattilaisen on keskityttävä 
asiakkaansa ja häntä ympäröivän yhteisön vahvuuksien löytämiseen ja vahvistamiseen. Pyr-
kimyksenä on parantaa asiakkaan vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnan täysivaltaisena 
jäsenenä” (Talentia 2005.) Osallisuuden vahvistaminen liittyy sekä asiakkaan omaan elämään 
että yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Asiakkaiden tiedon tulisi olla työn keskiössä, jolloin työn-
tekijän ja asiakkaan välillä pystyttäisiin arvioimaan ja muuttamaan tilannetta (Juhila 2006,119) 

 

Kipinä- Klubeissa asiakkaat ovat olleet tavalla tai toisella suunnittelussa mukana. Haasteena 
osallisuuden kannalta on, että sitä täytyy yrittää pitää mukana koko ajan. Asiakkaiden mukana 
oloa täytyy korostaa niin kauan, että se tulee osaksi toimintaa. Sosiaalialan työntekijöillä on 
niin paljon kokemusta sellaisesta suunnittelusta ja kokoustamisesta, jossa asiakkaat eivät ole 
mukana, että on muodostuneet rakenteet, joista asiakkaat ovat unohtuneet. Näin ollen asiak-
kaiden mukaan ottamisessa rakenteisiin on paljon uudelleen oppimista. 

Käytännön esimerkki:  

Ensimmäisessä Kipinä- Klubissa asiakkaat olivat alussa suunnittelemassa ohjelmaa. Suunnit-
telukokouksen jälkeen työntekijät jatkoivat suunnittelua keskenään sähköpostin avulla, mutta 
asiakkaat eivät enää kuuluneet sähköpostilistalle.   

 
6.2 KUMPPANUUSOHJAUS 
Kipinä- Klubeja toteutetaan yhdessä asiakkaiden, mutta myös monitoimijaisesti yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Ennen Kipinä- Klubien alkamista tutustuttiin käsitteeseen kump-
panuusohjaus. Sen toi suunnittelukokouksessa esille Jari Kivirinta Valtakunnallisesta työpa-
jayhdistyksestä. Espoon Kipinän toiminnassa kumppanuusohjauksella tarkoitetaan sitä, että 
ryhmätoimintaa toteutetaan tasavertaisina kumppaneina yhdessä paitsi asiakkaiden, myös 
esimerkiksi seurakunnan, järjestöjen ja Espoon Asunnot Oy:n kanssa. Kumppanuusohjauksel-
le on monia käytännön perusteluita. Ensinnäkin asiakkaat hyötyvät eri toimijoiden osaamisesta 
ja palveluista. Ryhmästä riippuen kokoonpanot voivat vaihdella tarpeen ja resurssien mukaan, 
mutta tärkeää on nähdä sekä toiminta että asiakkaat yhteisinä asiakkaina.  

 
Esimerkkejä kumppanuusohjauksen hyvistä tuloksista:  

 Ensimmäisessä Kipinä- Klubissa yksi ryhmäläinen keskusteli vapaamuotoisesti Etypin 
sosiaaliohjaajan kanssa ja kertoi saaneensa enemmän tietoa Etypistä kuin viiteen vuo-
teen. Samoin seurakunnan diakoni kertoi saaneensa uutta tietoa Etypistä.  

 Espoon Mielenterveysyhdistys Emy ry:n ohjaajat taas toivat ei-virkamiesmäistä otetta 
tilapäismajoittujille suunnattuun ryhmään ja tämä täydensi alueen sosiaaliohjaajan ja 
Espoon Asuntojen työtapaa. Näin syntyi aitoa uutta ammatillisuutta, joissa jokaisen 
työote ja persoona tulivat yhteisen tavoitteen käyttöön. 

 Seurakunnan diakoni taas toi ensimmäisiin ryhmiin mukanaan mahdollisuudet käyttää 
seurakunnan tiloja ja diakonialounaita. Samoin hän osoittautui fysioterapeutiksi ja jal-
kapallovalmentajaksi, jolla oli paljon tietotaitoa paitsi ryhmien kanssa työskentelystä, 
myös liikunnasta ja terveydestä yleensäkin.  
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Yksi etu kumppanuusohjauksessa on, että työntekijät verkostoituvat samalla ja tulevat toisil-
leen tutuiksi. Kipinä- Klubien ohjaajat ovat olleet tahoista, joiden verkostoituminen on muuten-
kin hyödyllistä kuin vain ryhmiä ajatellen.   

Kumppanuusohjauksen haasteena ovat aikataulut. Yhteisten aikataulujen sopiminen on haas-
tavaa, kun mukana on useita eri henkilöitä ja tahoja ja kaikilla on kalenterit täynnä. Ensimmäi-
sen puolentoista vuoden aikana on käynyt selväksi, että toimintaa on suunniteltava pitkälle 
eteenpäin ja suunnittelukokoukset ja ryhmän aikataulut on sovittava hyvissä ajoin. Samoin eri 
tahojen roolit ja tehtävät on sovittava mahdollisimman selkeästi, tietysti ryhmästä riippuen. 

 
 6.2.1 KUMPPANEITA KIPINÄ- KLUBEISSA 
 

Kipinä- Klubeissa on ollut useita kumppaneita ryhmien ohjaajina ja asiantuntijoina. Aikuisten 
sosiaalipalvelujen ja Etypin lisäksi, talous- ja velkaneuvonta, kaupungin liikuntapalvelut, Martat, 
Espoon seurakunnat ja erityisesti Tapiolan seurakunta, mielenterveys- ja päihdepalvelujen Se-
pänkylän tukiasuntola, Espoon mielenterveysyhdistys Emy ry, Espoon Järjestöjen yhteisö Ejy 
ry, Voimanpesä, Kalliolan Setlementti ja Itäviittayhteisö.   

 
6.2.2 TILAT HYÖTYKÄYTTÖÖN 
 

Ryhmätoiminnoissa tilat ovat tärkeässä roolissa. On tärkeää, että kokoontumistilat ovat ryh-
mämuotoiseen kokoontumiseen hyvät ja usein ryhmäläiset ovat kokeneet epäviralliset paikat 
hyviksi. Kipinä- Klubeissa on saatu käyttää useita eri tahojen tiloja. Ejy ry:n Voimanpesän tilat 
olivat erittäin sopivat tilapäismajoituksessa asuvien ryhmälle, samoin seurakunnan ja Ejy ry:n 
yhteistila on ollut sopiva ruoanlaittokerroille. Eri kokoontumistilat tuovat vaihtelua ryhmään ja 
samoin ryhmäläiset pääsevät suoraan tutustumaan esim. kohtaamispaikkoihin, joka madaltaa 
kynnystä mennä toistekin. 
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6.3 OHJAUSRYHMÄ 
 

Marraskuussa 2012 kokoontui ensimmäistä kertaa Espoon Kipinän ohjausryhmä. Ohjausryh-
män tehtävänä on linjata Kipinän toimintaa ja muutenkin käydä ajankohtaista keskustelua ma-
talankynnyksen ryhmätoiminnasta ja sen kehittämisestä. Ohjausryhmässä toimivat vuoden 
2012 lopussa: 

 Pasi Sipola, aluepäällikkö, eteläinen aikuissosiaalityö, puheenjohtaja 

 Tapio Nieminen, aluepäällikkö, pohjoinen aikuissosiaalityö 

 Hanna Elo, johtava sosiaalityöntekijä, pohjoinen aikuissosiaalityö 

 Virpi Lajunen, johtava sosiaalityöntekijä, eteläinen aikuissosiaalityö 

 Therese Karen, johtava sosiaalityöntekijä, Espoon työvoiman palvelukeskus 

 Hilla-Maaria Sipilä, projektisuunnittelija, Koppi- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluja -
hanke 

 Johanna Lillback, Kipinän avustava toimistosihteeri 

 Kaijus Varjonen, ryhmätoimintojen koordinaattori.  

Ryhmää päätettiin täydentää kevään 2013 aikana kutsumalla ohjausryhmään Ester-Nuoret 
pudokkaat hankkeen projektisuunnittelija Minna Latonen, Espoon Asunnot Oy:n johtava asu-
misneuvoja Anna-Liisa Saukkonen, Emy ry:n toiminnanjohtaja Kaj Järvisalo, sekä seurakun-
nan edustaja. 
 
6.4 SEURANTA JA VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI 
 

Espoon Kipinän toimintaa on pyritty kehittämään systemaattisesti ja aiempien ryhmien koke-
muksia ja menetelmiä on hyödynnetty seuraavissa ryhmissä. Ryhmien seuranta ja arviointi se-
kä asiakaspalautteet on kerätty eri ryhmissä eri tavoilla eikä niillä ole vielä ollut yhteisiä välinei-
tä. Ensimmäisen puolentoista vuoden aikana on konkretisoitunut tarve systematisoida ryhmien 
seurantaa ja dokumentointia ja ylipäätään yhtenäistää ryhmätoiminnan tapaa. Vaikuttavuuden 
arviointi on uutta sosiaalialalla, eikä ryhmien vaikuttavuudesta voida vielä sanoa mitään. Per-
he- ja sosiaalipalvelujen erityisasiantuntija Tuija Norlamo-Saramäki on toiminut Espoon Kipi-
nän toiminnassa konsultoijana ja hän on tuonut alla olevan kaavion yhdeksi arvioinnin apuväli-
neeksi. 
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DOKUMENTOINTI

Kuva: Tuija Norlamo-Saramäki/Perhe- ja sosiaalipalvelut 2013 

 
7 KIPINÄ-KLUBIT/TOIMINNAN ALOITUS: SYKSY 2011 
 

Tässä kappaleessa kuvataan viiden eri Kipinä- Klubin toiminta tiiviisti. Klubit ovat olleet keske-
nään erilaisia ja niiden sisällöt ja tarkoitukset ovat vaihdelleet jonkin verran. Tarkoitus on ollut 
että Klubien tavoitteet ovat sekä asiakkaille tärkeitä, että sosiaalityön kannalta sellaisia, että 
ryhmätoiminta voisi tuoda niihin jotain lisäarvoa. Ensimmäinen Klubi oli suunnattu asumispal-
velujen asukkaille ja toinen työttömille. Kolmas Kipinä-ryhmä oli valmistautumista Saunalahden 
tuettuun asumiseen ja neljäs oli nuorten kehittämis-kipinä, jossa kehitettiin uusia nuorten pal-
veluja. Viiden Kipinä oli tarkoitettu tilapäismajoituksessa asuville asunnottomille. 
 

7.1 KIPINÄ I ”Kipinä Klubi - Uusia väyliä työhön, toimintaan ja tekemiseen” 
 

TOIMINNAN TAVOITE 

Ensimmäinen ryhmä oli nimeltään Kipinä Klubi - Uusia väyliä työhön, toimintaan ja teke-
miseen. Kohderyhmänä olivat asumispalvelujen asiakkaat (Sepänkylän tukiasuntola, Nepper-
sin huoltokoti ja Kuninkaankallion asumisyksikkö) ja tavoitteena oli saada mielekästä tekemistä 
ja luoda väyliä asiakkaiden kuntoutumisen tueksi mm. Etyp, työllisyyspajat ja seurakunnan 
toiminta. 

Kipinä- Klubi ei ollut velvoittava eikä poisjäännistä aiheutunut sanktioita. Klubilaiset saivat kun-
touttavan työtoiminnan päätöksellä 9 euroa/ryhmätapaaminen ja Espoon kaupungin sisäisen 
matkalipun. Ryhmäkerroilla oli tarjolla välipalaa/lounasta, lisäksi ryhmän aikana laitettiin ruo-
kaa. Ryhmän ohjelmassa oli liikuntaa, infoa työllisyysasioista, talous- ja velkaneuvontaa asu-
misen hallintaa ja ruoanlaittoa. 
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KIPINÄ-KLUBIN OHJELMA SYKSY 2011:   MAINOS LIITE 1 
8.9. to tutustumista ja pientä purtavaa 
22.9. to toiminnallinen päivä ja infoa mm. työvoimanpalvelukeskuksesta  
6.10. to Voimanpesä -kerta ja asumiseen liittyvää infoa  
20.10. to liikuntaa ja infoa kaupungin liikuntamahdollisuuksista 
10.11. to  tukea talouden hallintaan ja apua asumiseen 
20.11. to  pikkujoulut / klubin päätös 
3.10.2011 Välisuunnittelu- ja arviointipalaveri 
1.12.2011   Loppuarviointi ja jouluglögit  
 
HENKILÖSTÖRESURSSIT 

Nimi ovessa -hanke: 1 projektisuunnittelija koordinoi kokonaisuutta.  
Etyp: 2 sosiaaliohjaajaa 
Sepänkylän tukiasuntola: 1 ohjaaja  
Tapiolan seurakunta: 1 diakoni 
1 kuntoutusohjaajaopiskelija 
Asiantuntijoina olivat lisäksi: kaupungin talous- ja velkaneuvonnan työntekijä, liikuntatoimen lii-
kunnanohjaaja sekä Ejy ry:n Voimanpesä -hankkeen työntekijä 

ASIAKAS- JA TOIMINTAMAKSUT  

Etyp: 9 euroa toimintarahaa/ henkilö/ kerta 
Matkakorvaus, 44 euroa kuukaudessa 
Käyttövaraa ryhmän toimintaan oli 250 euroa ryhmän ajalta 
Ruokiin käytettiin n. 30 euroa/ kerta 
Seurakunta: leirikeskuksen käyttö 2 x ja työttömien ruokailut 
 
TUOTOS 
Toiminnallinen ryhmä asumispalvelujen asukkaille, Uusia väyliä työhön, toimintaan ja tekemi-
seen 

Ryhmän kesto: 8.9.2011-1.12.2011 

Asiakasmäärä: 14 

Ryhmä kokoontui 8 kertaa. 
 
 
TULOS 

Ennen ryhmän alkua huomattiin, että työntekijät eivät tunne toisiaan tai toisten organisaatioita. 
Diakoni, Etypin sosiaaliohjaajat, Soukan työvalmentaja ja Sepänkylän henkilökunta olivat kes-
kenään verkostoa, jossa tutustumisesta oli hyötyä. Yksi tulos oli jo se kun työntekijät oppivat 
tuntemaan toistensa organisaatiot ja tekemään uudenlaista yhteistyötä yli sektorirajojen. 

 
Esimerkki:  

 Diakoni Timo Lounio esitti Kipinä loppuarvioinnissa kiitokset mukanaolosta Kipinä-
Klubissa. Lounio työskentelee ns. päihdediakonina ja on kokenut, että hänen työ voi 
jäädä irralliseksi muusta päihdetyöstä, mutta Kipinä-Klubin toiminnassa työ tulee osaksi 
isompaa kokonaisuutta 
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 Hän kertoi olevansa kiinnostunut yhteistoiminnasta kaupungin ja asiakkaiden kanssa. 
Hän voisi järjestää keskustelutilaisuuksia Kipinän mahdollisilla jatkokursseilla elämän-
hallintaan liittyvistä aiheista:  

- Onnellisuuspsykologia (tunteet, asenteet) 

- Ravinto, liikunta, uni 

- Ihmissuhteet 

- Elämän tarkoitus -asiat 

Lounion esimerkki kertoo, kuinka verkostossa on monenlaista potentiaalia, jota voidaan hyö-
dyntää ryhmissä.  

 

Toinen tulos oli se, että järjestettiin oikeasti matalankynnyksen toimintaa. Kipinä-Klubiin osallis-
tuminen ei vaatinut mitään muuta kuin halun lähteä mukaan. Asiakkaiden saama tekeminen ja 
sitä kautta syrjäytymisen väheneminen ja osallisuuden kasvu. Asiakkaat saivat sosiaali- ja työl-
lisyyspalveluille kasvoja ja jatkopolkuja itselleen. Yksi ryhmäläinen työllistyi.  
 
PALAUTE 

Ryhmäläiset antoivat lopuksi kirjallisen ja suullisen palautteen. Mielenkiintoisimmaksi kerraksi 
arvioitiin Voimanpesä -hankkeen ryhmäkerta, jossa oli ruoanlaittoa ja asumiseen liittyviä käy-
tännön asioita. Myös liikuntakerta sai hyvää palautetta. Talous- ja velkaneuvonnan kerta ylitti 
myös odotukset. Asiakkaiden ja työntekijöiden palaute oli, että: Jatketaan ja suositellaan muil-
lekin. Osallistujilta kysyttiin myös, mikä heitä motivoi osallistumaan Kipinä- Klubiin? 

 
TEKEMISTÄ KAIVATTIIN 
Yksittäiset vastaukset olivat seuraavia: itse ryhmä, kiinnostus uusista asioista, halu muutok-
seen, pitäisi saada mielekästä tekemistä lisää, uteliaisuus 

Vastauksista näkyy tekemisen puute ja se, että ihmiset kaipasivat elämäänsä uutta sisältöä. 
Myös toiminnalliset kerrat saivat hyvää palautetta. Ihmiset haluavat mielekästä tekemistä. Se 
saikin työntekijät pohtimaan, voisiko Kipinä- Klubissa olla vaikka matonpesua, talkoita tms.  

Lisäksi yksi merkittävä asia oli, että asiakkaat toivoivat, että tästä pitäisi saada kurssi, jonka 
kaikki haluaisivat käydä. Asiakkaat tavallaan toivoivat toiminnan tuotteistamista houkuttelevak-
si. Lisäksi asiakkaat toivoivat Järjestökatu-päivää, Pappilantien päivää, joka sekin viittasi toi-
minnallisuuteen. Asiakkaat kaipasivat ryhmiin myös pienryhmätyöskentelyä. Kaiken kaikkiaan 
tekeminen oli siinäkin keskiössä. 
 
MUITA TYÖNTEKIJÖIDEN HUOMIOITA: 

Koska kyseessä oli ensimmäinen Kipinä- Klubi ja sekä toimintatapa että työntekijät olivat toisil-
le uusia, oli ryhmä vielä hakemista. Tämä näkyi epäselvyytenä ohjausvastuussa ja ylipäätään 
toiminnan tiettynä epävarmuutena. Lisäksi esimerkiksi kirjauksista asiakastietojärjestelmiin ei 
sovittu. 

Aikuissosiaalityön osuus puuttui ensimmäisestä Kipinästä, joka tuntui puutteelta, koska lähes 
jokainen ryhmäläinen oli aikuissosiaalityön asiakas.  
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MIKSI KIPINÄ? 

Ensimmäisen kerran hahmottelimme yhdessä, että miksi Kipinää tarvitaan: 

Ensiksikin voidaan tarjota asiakkaille väyliä työhön, toimintaan ja tekemiseen. Toiseksi kump-
panuusohjauksella saadaan resursseja ja lisäarvoa sekä asiakkaille, että työntekijöille. Saa-
daan asiakkaille yhden ryhmän aikana paremmin koko palvelutarjotin esille. Kipinä- Klubin 
avulla on mahdollista mallintaa ryhmämuotoisen toiminnan kokonaisuus, jolla on yhdessä 
määritelty tavoite. Ryhmät saavat myös uskottavuutta, kun toimintatapa tulee tutuksi sekä 
asukkaiden että työntekijöiden keskuudessa. Näin toimintaan on helpompi lähteä mukaan ja 
saada esimiehen tuki. Asiakkaita on myös helpompi saada mukaan toimintaan, joka on tiedos-
sa hyvänä käytäntönä. 
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KIPINÄ I 
 

Osallistujia 
1
4 

Miehiä 
1
2 

Naisia 2 

17-25v 2 
26-40v 4 
41-57v 7 
58v- 1 

Paikalla 52 
Poissa 48 
Osallistumispro-
sentti 52 

Ryhmäkerrat 6 

Osallistujia / kerta  7 
1
4 6 9 7 4 4 
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7.2 KIPINÄ II ”Ässä hihassa -ryhmä” 
KOHDERYHMÄ: Pitkäaikaisasunnottomat nuoret (18-29 vuotta), jotka pääsivät muuttamaan 
tuettuun asumiseen. 
 
TOIMINNAN TAVOITE:  

Saunalahteen oli 12/2011 valmistumassa asumisyhteisö 10:lle pitkäaikaisasunnottomalle nuo-
relle. Tavoitteena oli suunnitella nuorille kokonaan uusi Asunto ensin - periaatteen mukainen 
asumispalvelu.  

Asumiseen päätettiin valmistautua nuorten kanssa ryhmätoiminnan avulla ja myös siihen, että 
kyseessä on yhteisöllinen asuminen. Tavoitteena oli myös, että nuoret pääsevät mukaan 
suunnittelemaan asumisyhteisön toiminnan sisältöä ja rakennetta. 

Ryhmän ohjaajat Hilla-Maaria Sipilä ja Jussi Jalkanen olivat Etypistä, jotta työllisyysorientaatio 
rakentuu asumisyhteisöön alusta pitäen. Lisäksi kuntoutusohjaajaopiskelija Eija Tikander oli 
mukana ryhmässä suunnittelusta alkaen. Myös asumisyhteisön tuleva yhteisövalmentaja oli 
mukana lähes ryhmän alusta saakka. Ryhmästä kerrottiin nuorille jo siinä vaiheessa, kun he 
olivat S-Asuntojen asukashaastattelussa. Nuoret pitivät ryhmää hyvänä asiana. Ohjelmasta oli 
etukäteen päätetty ainoastaan tapaamiskerrat ja ensimmäisten kertojen paikat. Ohjelma jätet-
tiin tarkoituksella avoimeksi, jotta sitä voisi rakentaa nuorten tarpeiden mukaaan. Aloituskerrat 
pidettiin Alkuasuntojen mediahuoneessa. 

 
RYHMÄN - OHJELMA 
 
ETUKÄTEEN MIETITTYJÄ TEEMOJA: 

 Keskustelua asumiseen tarvittavista taidoista ja käytännön asioista  

 Oman talouden tarkastelua ja taloudenhallintaa arkipäivän tasolla  

 Tutustuminen tulevaan asuintaloon ja asukastiloihin   

 Omaan sosiaalityöntekijään, yhteisötyöntekijään ja sosiaaliseen isännöitsijään  tutustumi-
nen 

 Espoon kaupungin pajatoimintaan tutustuminen esimerkiksi Espoon Työhönvalmennus-
keskukseen sekä työvoimahallinnon nuorille tarjoamiin palveluihin tutustuminen 

 Ruoan laittamista yhdessä ja edullisen ruoan suunnittelua. 
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OHJELMA 
 
TO 31.8.2011 Ryhmän aloitus, orientaatio ja johtava sosiaalityöntekijä Anna-Maija Jo-
sefsson kertoi tulevista asunnoista ja tilanteesta 
TO 13.9.2011 yhteisövalmentaja Benny Uhlenius ja asukasisännöitsijä Stefan Piesnack 
esittäytyivät 
TO 29.9 .2011 tutustuminen taloon 
TO 13.10.2011 Pirttimäen ulkoilualue 
TO 10.11.2011 Espoon työhönvalmennuskeskus 
KE 16.11.2011 Tuetun asumisen sisältö, hanketalo, Espoon keskus 
TO 24.11.2011 Tutustuminen sosiaalitoimistoon, Kipparinkuja 2 
TO 8.12.2011 Ruoanlaittokerta, Auroranportin monitoimitila 
 

RYHMÄN KESTO 31.8–8.12.2011 

RYHMÄLÄISTEN MÄÄRÄ: 10 

HENKILÖSTÖRESURSSIT  

Nimi ovessa -hanke: 1 projektisuunnittelija  
Etyp: 2 sosiaaliohjaajaa  
Kalliolan settlementti:  1 yhteisövalmentaja. 
1 kuntoutusohjaajaopiskelija 

 
ASIAKAS JA TOIMINTAMAKSUT 
Etyp: 9 euroa toimintarahaa/ henkilö/ kerta 
Matkakorvaus, 44 euroa kuukaudessa 
Käyttövaraa 250 euroa ryhmän ajalta 
 
RYHMÄN KULUSTA 

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

Ryhmän aikana syntyi Itäviitta- niminen asumisyhteisö. Nuoria valittiin asumaan vielä ryhmän 
aikana, joten säännöllisesti ryhmässä kävi noin viisi nuorta. Yhdessä he kuitenkin muodostivat 
tulevan asumisyhteisön ns. ydinjoukon.  

 

Ryhmä helpotti arvion mukaan nuorten asumisen alkua ja heidän sitoutumistaan yhteisömuo-
toiseen tuettuun asumiseen. Vuoden 2012 lopussa, yhdeksän kuukauden asumisen jälkeen 
7/10 nuorta asui edelleen. Tavoitteena oli saada aikaan kuntouttavan asumisen yhteisö, jossa 
nuoret myös aktivoituvat työhön, koulutukseen tai muuhun toimintaan. Syksyllä 2012 nuorista 
7/10 oli joko työssä, opiskelemassa tai matalan kynnyksen ryhmätoiminnassa. Nuoret olivat si-
toutuneet palveluihin aiempaa paremmin ja syrjäytyminen on vähentynyt. Nuorten työllisty-
mismahdollisuudet ovat parantuneet. Itäviitta-yhteisöä kehitetään yhdessä Kalliolan Setlemen-
tin ja kumppaneiden kanssa.  
 

PALAUTE RYHMÄSTÄ 

Viimeisellä ryhmäkerralla kerättiin palautetta ryhmäläisiltä kirjallisesti ja suullisesti 

Ryhmään osallistui aktiivisesti tiivis ydinporukka( n.4-5 nuorta) Ryhmäläiset kokivat parhaaksi 
kerraksi Pirttimäessä vietetyn grillaus- ja ulkoilupäivän.  
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Ryhmäläiset kehuivat ryhmähenkeä ja työntekijöiden aitoa sitoutuneisuutta. Ryhmäläiset olivat 
tyytyväisiä, kun olivat päässeet tutustumaan toisiinsa ja työntekijöihinsä jo ennen muuttoaan. 
Ryhmäläiset toivat esiin pieniä puutteita tiedotuksessa, joka johtuu osaltaan useista eri toimi-
joista. Muuttoon liittyvää käytännön tietoa ja apua ryhmäläiset olisivat kaivanneet enemmän 
(esim. sähkösopimuksen laatiminen, asumistuen- ja toimeentulotuenhaku)  

 

KESKUSTELUA OHJAAJIEN KESKEN RYHMÄN JÄLKEEN 
 
Ryhmän jälkeen käytiin ohjaajien kanssa keskustelua siitä, mitä asumiseen valmentava ryhmä-
toiminta oli opettanut. Yhteisesti oltiin sitä mieltä, että ryhmämuotoinen työ ja kumppanuusoh-
jaus ovat tulleet jäädäkseen erilaisten asiakasryhmien ohjauksessa. Ennen tuettuun asumi-
seen muuttoa toteutettua ryhmää lähdettiin tekemään ja käyttämään täysin uutena työskentely-
tapana. Työtapana on ollut yhdessä tekeminen ja kehittäminen. Havaintojen tarkkaa kirjaamis-
ta pidettiin tärkeänä, jotta seuraavien ryhmien aikana osataan toimia joissain kohdin eri tavalla. 
 
Esille nostettiin sähköisen viestinnän mukaan ottaminen, sitä voisi käyttää tehokkaammin tie-
don jakamisessa, yhteydenpidossa sekä esimerkiksi nuorten ryhmäytymisen tukena. 

Tämän ryhmän vertailukohtana on muutamia asumisyhteisöjä, jotka on aloitettu ilman tällaista 
ryhmäytymistä. Niistä on ollut sellaisia kokemuksia, että muuton jälkeen on kestänyt aikaa, en-
nen kuin ryhmäytyminen on tapahtunut. Asumisen alussa on ollut aika hankalaakin aikaa. Sii-
hen verrattuna tällainen vaihtoehto tuntuu varsin hyvältä ja sitä voi suositella jatkossakin. 
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Kipinä II 

Osallistujia 7 
Miehiä 6 
Naisia 1 

17-25v 6 
26-40v 1 
41-57v 0 
58v- 0 

Paikalla 
64,7
1 

Poissa 
35,3
9 

Osallistumispro-
sentti 

64,7
1 

Ryhmäkerrat 8 
Osallistujia / kerta 5 4 6 5 4 5 4 3 5 
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8 KEVÄT 2012 
Espoon Kipinän koordinointi siirtyi keväällä 2012 ESR- rahoitteiselle Koppi kohti kuntoutta-
vampia työelämäpalveluita hankkeelle (2011–2013).  

 

8.1 KIPINÄ III ”Tekemistä arkeen, väyliä työhön ja koulutuksiin sekä hyvää oloa ” 
 

TAVOITE  

Keväällä 2012 päätettiin järjestää uusi Kipinä- Klubi. Ryhmätoiminnat voivat olla riippuvaisia 
projektirahoituksesta tms. jolloin on vaarana, ettei toimintaa saada pysyväksi eikä sitä saada 
osaksi kaupungin rakenteita. Keväällä 2012 oltiin kuitenkin hyvässä tilanteessa, sillä vaikka Ki-
pinä- Klubit Nimi ovessa -hankkeen koordinoimina päättyivätkin, KOPPI- Kohti kuntouttavam-
pia työelämäpalveluita - hankkeen avulla pystyttiin jatkamaan toimintaa.  

Tavoitteena oli jatkaa Kipinä- Klubeja ja kohdentaa kevään Klubi työttömille ja tarjota sitä vaih-
toehdoksi kuntouttavalle työtoiminnalle. Kipinä- Klubin etu verrattuna kuntouttavaan työtoimin-
taan oli siinä, että Kipinä- Klubiin ei tarvittu Etypin lähetettä. Tavoitteena oli myös, että Kipinäs-
tä jäisi jokaiselle osallistujalle jotakin, esim. asiakkuus Etypiin, harrastus tai ylipäätään joku uu-
si asia elämään. Joulukuun suunnittelukokouksessa kevään Kipinää määriteltiin seuraavasti:  
 
”Tekemistä arkeen, väyliä työhön ja koulutuksiin sekä hyvää oloa ” 
Toiminta-ajatukseksi määriteltiin seuraavaa: Vapaaehtoisuus, matala kynnys osallistua toimin-
taan, tyytyväiset asiakkaat ja työntekijät, kumppanuusohjauksen avulla konkreettista yhteistyö-
tä ja töiden jakamista, tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa, jatkuvuus ja edelleen kehittämi-
nen  
 
Lähtökohtana oli ajatus ihmisten osallistamisesta ja osallisuudesta johonkin. Tavoitteena toi-
minnalla oli saada mukaan erilaisia ihmisiä ja erityisesti heitä, jotka eivät olleet minkään palve-
lun piirissä. Ajatuksena oli, että mm. sosiaalityöntekijät voisivat kertoa asiakkailleen toiminnas-
ta ja tarjota mielekästä tekemistä. Kipinä- Klubin tavoitteiksi määriteltiin seuraavanlaisia asioi-
ta:  
Tavoitteena saada asiakkaat aktivoitumaan, tavoitteena tarjota asiakkaille päiviin tekemistä, 
tavoitteena luoda mahdollisia väyliä asiakkaiden kuntoutumisen tueksi mm. väylä Etypin palve-
luihin, pajoille, srk:n toimintaan, tavoitteena tarkastella asiakkaiden kanssa heidän palvelu-
suunnitelmaansa toiminnan kautta, tavoitteena kehittää verkostoyhteistyötä työntekijöiden kes-
ken, tavoitteena edistää asiakkaiden toimintakykyä ja elämänhallintaa. Lähtökohdaksi toimin-
nan sisällölle määräytyi aikuissosiaalityön alkuarvion pohjalomake. Ajatus ihmisen kokonais-
valtaisesta elämäntilanteen tarkastelusta ja eri elämän osa-alueisiin liittyvien haasteiden käsit-
telystä ryhmätoiminnan avulla tuntui tarkoituksenmukaiselta. Lisäksi vertaistuen merkityksen 
ajateltiin olevan suuri. Suunnittelu aloitettiin tammikuun puolessa välissä ja ryhmä alkoi 28.2.12 
 
KOHDERYHMÄ: Työttömät espoolaiset, jotka kaipaavat päiviinsä tekemistä   
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OHJELMA 

 28.2. ti Tutustuminen ja retki Oittaalle  

 13.3. ti Etyp info 

 27.3. ti Tutustuminen kaupungin työpajoihin 

 10.4. ti Liikuntainfo ja pelailua 

 24.4. ti Asumisinfo ja ruuanlaittoa 

 8.5. ti Taloudenhallinta ja retki Pirttimäelle 

 22.5. ti Henkinen hyvinvointi 

 5.6. ti Päätös, retki Hilan leirikeskukseen 
 

Ryhmän KESTO: 23.2.2012–5.6.2012 

Asiakasmäärä: 18 

HENKILÖSTÖRESURSSIT: 
 
Mukana suunnittelussa Espoon työvoiman palvelukeskus, seurakunta, Sepänkylän tukiasunto-
la, Voimanpesä ja Espoon aikuissosiaalityö 

Sepänkylän tukiasuntolan ohjaaja ja seurakunnan diakoni vastuuohjaajina keväällä -12 

Aikuissosiaalityön projektisuunnittelija mukana koordinoimassa toimintaa ja vastuussa asia-
kaskirjauksista sekä maksuista 

Työvoiman palvelukeskus, Soukan työkeskus, Voimanpesä, kaupungin talous- ja velkaneuvon-
ta sekä kaupungin liikuntapalvelut mukana yhteistyössä asiantuntijoina 

 

ASIAKAS- JA TOIMINTAMAKSUT:  
- Etyp: 9 euroa toimintarahaa/ henkilö/ kerta 
- Matkakorvaus, 44 euroa kuukaudessa 

 
     MUUT RESURSSIT 

 
Ryhmätoiminnan budjetti tuli työvoiman palvelukeskuksesta. Budjetti toiminnalle, lähinnä 
kahvitukseen ja muuhun pieneen oli yhteensä 300€. Budjetti alitettiin selkeästi. Lopullinen 
toteuma oli 240€. Tämä summa sisälsi myös Marttojen ruuanlaittokerrat, joita oli kaksi.  
Seurakunnan puolesta saimme käyttöömme leirikeskuksen ensimmäisellä kerralla ja mait-
tavn lounaan siellä. Seurakunta tarjosi myös työttömien lounaita muutamana ryhmäkerta-
na. Lisäksi seurakunnan rahoituksella mahdollistettiin ylimääräinen kerta, joka oli keilaus-
ta.  
Martat osallistuivat kustannuksiin tarjoamalla Arki sujuvaksi -hankkeen alla ohjattuja ruu-
anlaittokertoja normaalia edullisemmin.  
Sepänkylä osallistui kustannuksiin tarjoamalla kyydit mm. Velskolaan, Pirttimäelle ja mui-
hin Espoon kohteisiin, joissa ryhmä kävi.  
Työvoiman palvelukeskuksen määrärahoista menivät asiakasmaksut ( 9€/ toteutunut toi-
mintakerta ja kaupungin sisäiset matkaliput (43,60€/kk). 
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TYÖSKENTELY PALVELUSUUNNITELMAN AVULLA 
    (LIITE 2) 
Kipinä- Klubissa laadittiin eräänlainen palvelusuunnitelma, jota jokainen voisi itse omalta osal-
taan täydentää ryhmän aikana. Tavoitteena oli että jokainen ryhmäläinen voisi kirjata hoidetta-
via asioitaan itselleen ylös. Ryhmän aikana voisi mahdollisesti löytyä väyliä asioiden eteenpäin 
viemiseksi. Ajatuksena oli käydä ryhmäkerroilla palvelusuunnitelman rungossa olevia asioita 
läpi käytännön tasolla. Ohessa henkilökohtainen suunnitelma, joka jaettiin jokaiselle ryhmäläi-
selle ensimmäisellä kerralla. Ajatuksena oli, etteivät ohjaajat puutu suunnitelman täyttämiseen, 
vaan sen toivottiin olevan väline ryhmäläisten omaan pohdintaan suunnitelmistaan. Lähtökoh-
tana oli, että jokaisen suunnitelma on täysin erilainen, eikä ohjaajilla ollut mitään ennakkotieto-
ja ryhmäläisten elämäntilanteesta tai suunnitelmista. Jokainen ryhmäläinen sai pitää suunni-
telman itsellään, mutta ryhmän päätyttyä yksi asiakas palautti sen täytettynä. 
 
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 

 
Mielekäs tekeminen oli asetettu yhdeksi tavoitteeksi tälle ryhmätoiminnalle ja se toteutui hyvin. 
Toiminnalliset kerrat tuntuivat olevan kiinnostavia ja toiminta oli asiakkaiden mielestä hyvin jär-
jestettyä. Asiakkaat saivat myös olla mukana suunnittelemassa toimintaa, mutta suurin osa 
toimintakerroista oli jo ennalta päätetty. Haasteeksi tällaisessa toiminnassa nousee se, että 
ryhmäkertoja on vaikea suunnitella matkan varrella, sillä yhteistyökumppaneihin täytyy olla yh-
teydessä hyvissä ajoin toiminnan järjestämiseksi, jotta he voivat varata ajat kalentereihinsa. 
Joitain asioita on siis vain pakko sopia jo ennen ryhmän alkua ja näin asiakkaiden mielipiteiden 
esiin tuominen voi olla haasteellista.  
 
Palvelusuunnitelman käyttö jäi melko vähäiselle, sillä toiminta muokkautui sen edetessä eikä 
aina ihan toteutunut kuten alun perin oli suunniteltu ja lomakkeeseen valmiiksi laitettu. Näin ol-
len palvelusuunnitelmaa oli melko vaikea asiakkaan täyttää. Yksi asiakas oli täyttänyt koko 
suunnitelman tunnollisesti ja se oli hieno asia. Hän itse koki sen täyttämisestä olleen hyötyä. 
Palvelusuunnitelmia ei myöskään kirjattu mihinkään ylös (effica), sillä käytännön ohjausresurs-
sista puuttui aikuissosiaalityön edustus. Sovittiinkin heti toiminnan alussa, että lomake on jo-
kaisen ryhmäläisen omaan käyttöön ja sen täyttäminen on vapaaehtoista.  
 
Haasteeksi osoittautui myös asiakkaiden jatkopolkujen suunnittelu etenkin kaupungin palvelui-
hin. Työllisyyspalveluiden piiriin pääsy tai esim. kuntouttavan työtoiminnan aloitus ei ollut ko-
vinkaan helppoa, sillä erilaiset viralliset prosessit nousivat esteeksi sille. Esimerkiksi asiakkaan 
”status” työllisyyspalveluiden näkökulmasta saattoi olla ”väärä”, asiakas ei esim. pystynyt aloit-
tamaan kuntouttavassa työtoiminnassa ollessaan sairauseläkkeellä tai ellei hän ollut työvoima-
toimiston ja Etypin asiakas. Seurakunta pystyi tässä asiassa auttamaan ja tarjoamaan erilaista 
toimintaa mm. saunailtoja ja joitain ryhmiä, joihin Kipinä- Klubilaisilla olisi mahdollisuus osallis-
tua. Verkostoyhteistyön kehittämisen kannalta tavoite toteutui melko hyvin ja työntekijät tulivat 
tietoisemmiksi toistensa tarjoamista palveluista. 
 
Tämä ryhmä oli erittäin matalan kynnyksen toimintaa, koska mukaan saattoi tulla, vaikkei ollut-
kaan asiakkuutta jossain tietyssä palvelussa. Klubin mainos oli myös kaupungin internet- si-
vuilla, jonka ansiosta Klubiin ehkä pyrki mukaan ennätysmäärä ihmisiä, 32. 
Tästä Kipinä- Klubista on tehty erillinen raportti osana Koppi- Kohti kuntouttavampia työelämä-
palveluja -hanketta. 
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Kipinä III  

Osallistujia 15 
Miehiä 8 
Naisia  7 

17-25v 0 
26-40v 6 
41-57v 9 
58v- 0 

Paikalla 
53,
5 

Poissa 
46,
5 

Osallistumispro-
sentti 

53,
5 

Ryhmäkerrat 8 

Osallistujia / kerta 7 
1
4 5 7 7 6 4 4 7 
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9 SYKSY 2012 
 

9.1 UUDET HENKILÖSTÖRESURSSIT 
 

Espoon kaupunki lisäsi resursseja aikuisten sosiaalipalvelujen ryhmätoimintaan palkkaamalla 
ryhmätyön koordinaattorin 1.11.2012 alkaen.  
 
Koppi -hankkeeseen otettiin henkilö kuntouttavaan työtoimintaan 9/2012. Iso osa hänen kun-
touttavaa työtoimintaa oli toimia Espoon Kipinän avustavana toimistosihteerinä. Kuntouttavan 
työtoiminnan työntekijä toi Kipinän toimintaan asiakasnäkökulmaa, lisäksi hän teki sihteerin 
tehtäviä ja avusti raportoinnissa. Kuntouttavan työtoiminnan työntekijä on mm. tehnyt taulukot 
osallistujamääristä.  
 
Kuntouttavan työtoiminnan työntekijöiden hyödyntämistä kannattaa Espoon Kipinässä muu-
tenkin harkita. Ryhmätoimintoihin liittyy työtehtäviä, joita voisi toteuttaa kuntouttavana työtoi-
mintana.  
 

9.2 KAUPUNGINJOHTAJAN INNOVAATIOKILPAILU 
 

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä aloitti syksyllä 2012 uuden innovaatio-kilpailun. Sillä haluttiin 
kunnan työntekijöiden tuovan esille arjessa syntyneitä kehittämishankkeita. Kilpailussa oli 
myös kategoria potentiaaliset innovaatiot. Espoon Kipinällä päätettiin osallistua innovaatiokil-
pailuun. Kilpailun osallistumislomakkeen täyttäminen auttoi osaltaan jäsentämään Kipinä-
Klubeja ja kirjoittamaan auki, mikä on Espoon Kipinä. Kipinä sai kilpailusta kunniamaininnan ja 
100 euron palkinnon.  
 
Kipinä sai seuraavan maininnan: 

”Arvioijaryhmä totesi hakemusten keskinäisessä vertailussa vahvuutenne kohdistuneen erityi-
sesti hyödynnettävyyteen ja tuloksellisuuteen, joissa saavutitte kaikkien hakemusten keski-
määräistä tulosta jonkin verran korkeamman tason. ” 
 

9.3 KIPINÄ IV - NUORTEN KEHITTÄMISKIPINÄ 
 

KOHDERYHMÄ: Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. 

 TAVOITE: Ester-nuoret pudokkaat -hankkeen kehittämisryhmässä keksittiin idea, että koottai-
siin työttömistä nuorista kehittämisryhmä suunnittelemaan työttömille nuorille kaupungin palve-
luja. Ammattilaisilla oli jo oma hankkeessa oma työryhmänsä ja nuorten osallisuutta kaivattiin. 
Myös Koppi kohti kuntouttavampia työelämäpalveluja hankkeella oli tarkoitus kokeilla uuden-
laisia työmenetelmiä. Näin Koppi-hankkeella oli myös intressi kehittää Nuorten Kipinää. 
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TUOTOS 

Matalan kynnyksen ryhmä työttömille nuorille. Nuoret olivat mukana suunnittelemassa toimin-
takeskusta ja sähköisiä palveluja sekä kuntouttavaa työtoimintaa, mutta sen lisäksi heidän 
kanssaan järjestettiin heidän tavoitteitaan tukevaa toimintaa. Esimerkiksi työharjoitteluun tutus-
tuminen, työpajoihin tutustuminen jne. Nuoret myös saivat osallistua valokuvauskurssiin ja pilo-
toivat aikuisten sosiaalipalvelujen e-asioinnin koulutuksen.  
 

RYHMÄN KESTO: 16.8–5.12.2012 

NUORIA YHTEENSÄ: 12 

HENKILÖSTÖRESURSSIT 
 
 Aikuisten sosiaalipalvelut:  

3 projektisuunnittelijaa (Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke, Ester- nuoret pu-
dokkaat hanke ja sähköisten palveluiden kehittämishanke) 
1 sosiaalityöntekijä 

Taloudelliset resurssit:  

Aikuisten sosiaalipalvelut: 9 euron kertakorvaukset osallistujille + seutuliikenteen bussiliput 
Ester -hanke: toimintakulut  
 
TAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 
 
Nuoria on aiemmin ollut vaikea saada sitoutumaan ryhmiin. Nuorten Kipinässä sitoutuminen oli 
74 %. Nuorten Kipinä oli ainutlaatuinen ryhmätoiminta, jossa hyödynnettiin kolmea kehittämis-
hanketta. Nuorista lähes kaikille löytyi jatkopolku ryhmän jälkeen. Nuorten Kipinästä jäi työväli-
neitä erityisesti nuorten kanssa tehtävän ryhmätoiminnan käyttöön. 
 
Osana nuorten Kipinää nuoret tekivät myös kokemuselokuvan nimeltä Kipinöitä kohtaamiseen, 
joka esitettiin Kino Tapiolassa. Elokuva oli tarkoitettu keinoksi, jonka avulla nuoret halusivat 
kouluttaa sosiaalityöntekijöitä toimimaan nuorten kanssa paremmin. Elokuvan jälkeen käytiin 
lehtori Aino Kääriäisen johdolla dialogeja nuorten ja ammattilaisten kohtaamisista sosiaalitoi-
mistoissa. Lue lisää alla olevasta linkistä: 
http://www.ester.fi/web/page.aspx?refid=7&newsid=130693&page=1 
 
Nuorten Kipinästä on raportoitu laajemmin osana Ester- Nuoret pudokkaat hanketta. Lue linkis-
tä raportti 
http://www.ester.fi/web/page.aspx?refid=7&newsid=132017&page=1 

KIPINÄ IV - Nuor-
ten Kipinä 

Osallistujia 
1
2 

Miehiä 9 
Naisia 3 

http://www.ester.fi/web/page.aspx?refid=7&newsid=130693&page=1
http://www.ester.fi/web/page.aspx?refid=7&newsid=132017&page=1
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17-25v 
1
2 

26-40 0 
41-57v 0 
58v- 0 

Paikalla 
7
4 

Poissa 
2
6 

Osallistu-
misprosentti 

7
4 

Ryhmäker-
rat 

1
4 

Osallistujia / 
kerta 7 5 7 6 8 8 8 6 9 

1
0 7 8 6 5 

1
0 
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9.4 KIPINÄ V - ”Yhdessä kohti mielekästä asumista” 
KOHDERYHMÄ Tilapäismajoituksessa olevat pohjoisen alueen aikuissosiaalityön asiakkaat 

TOIMINNAN TAUSTA JA TAVOITE 

Tilapäismajoitus- Kipinän idea syntyi pohjoisen aikuissosiaalityön johtavan sosiaalityöntekijän 
Hanna Elon kanssa. Tarkoitus oli suunnitella ryhmä, johon voisi osallistua sosiaaliohjaaja alu-
eelta. Ryhmää suunniteltiin siitä lähtökohdasta, että mitkä ovat suuria haasteita pohjoisen alu-
eella. Hanna kertoi, että tilapäismajoituksessa olevat asunnottomat ovat yksi haasteellisimmis-
ta ryhmistä. Aikuissosiaalityön pohjoisella alueella tilapäismajoituksessa olevia asiakkaita oli 
syyskuussa yli 100. 

Sosiaalityöntekijöillä ei ole yksin välttämättä mahdollisuutta vastata tilapäismajoituksessa asu-
vien asunnottomien tarpeisiin. Sosiaalityöntekijöillä ei välttämättä ole aikaa tavata tilapäisma-
joituksessa olevia asiakkaita, eikä heidän tilanteistaan näin ollen ole tarkkaa tietoa.  

Ryhmän tavoitteena oli työskennellä yhdessä tilapäismajoituksessa asuvien henkilöiden kans-
sa, jotta mahdollisuudet pysyvän asunnon saamiseksi paranevat. Yhtenä tavoitteena oli ylipää-
tään tavata heitä. Ryhmässä oli tarkoitus mm. selvittää ryhmäläisten vuokravelkoja ja laatia 
niihin maksusuunnitelmat sosiaalitoimen ja Espoon Asunnot Oy:n asumisneuvonnan yhteis-
työllä. Muiden ryhmien tapaan ohjelmassa oli tavoitteena olla myös hyvää oloa ja terveyttä, lii-
kuntaa ja edullista ruoan laittoa.  
 

HENKILÖSTÖRESURSSIT 
 
SUUNNITTELUSSA 
 
Pohjoinen aikuissosiaalityö: johtava sosiaalityöntekijä ja 2 sosiaaliohjaajaa 

Aikuisten sosiaalipalvelut: ryhmätoimintojen koordinaattori, projektisuunnittelija, Koppi- Kohti 
kuntouttavampia työelämäpalveluja 

Espoon seurakunnat: diakoni 

Emy ry: Toiminnanjohtaja, toiminnanohjaaja, järjestötyöntekijä, 

Espoon Asunnot oy:, johtava asumisneuvoja, asumisneuvoja 

Lisäksi Ejy ry:n Voimanpesä osallistui suunnitteluun ja he tarjosivat ryhmälle tilat käyttöönsä 
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OHJAAJINA 
 
Aikuisten sosiaalipalvelut:  
1 sosiaaliohjaaja pohjoisesta aikuissosiaalityöstä 
Emy ry: 2 ohjaajaa 
Espoonkruunu oy: 1 asumisneuvojan työpanos 
1 ryhmätoimintojen koordinaattori aikuisten sosiaalipalveluista 
 

ASIAKAS - JA TOIMINTAMAKSUT 

Aikuisten sosiaalipalvelut: 9 euron kertakorvaukset osallistujille + seutuliikenteen bussiliput 
Emy ry: 500 euroa toimintarahaa 
Ejy ry:n Voimanpesä -hanke: kokoontumistilat ja opetusasunto 
Espoon Asunnot oy: Mahdolliset asunnot 
 
OHJELMA 

17.10. ke klo 14-17 Aloitus ja Asunnottomien yöhön osallistuminen klo 17 eteen-
päin 
24.10. ke klo 10-14 Tavoitteet ja omat suunnitelmat 
31.10. ke klo 10-14 Asuntoasioiden käsittely 
07.11. ke klo 10-14 Liikuntaa 
14.11. ke klo 10-14 Asuntoasioiden käsittelyä 
21.11. ke klo 10-14 Ruuanlaittoa yhdessä 
28.11. ke klo 10-14 Asuntoasioiden käsittelyä 
05.12. ke klo 10-14 Jatkopolkujen pohtiminen, ryhmän jatko               
12.12. ke klo 10-14 Yhdessä tekemistä 
14.12. pe klo 14-16 Päätös ja Emyn joululounas 
 

TUOTOS 

Ryhmätoiminta, jossa työskenneltiin yhdessä pohjoisen aikuossosiaalityön, Emy ry:n ja Es-
poonkruunun, ja parannettiin ryhmäläisten mahdollisuutta saada oma asunto.  

Ryhmän kesto: 17.10–14.12.2012  

Asiakasmäärä: 6 
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TOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 
 
Ryhmäläiset sitoutuivat erinomaisesti työskentelyyn. Osallistumisprosentti oli 84%. Ryhmään 
osallistuvat ja ryhmänohjaajat työskentelivät yhdessä, jotta mahdollisuudet pysyvän asunnon 
saamiseksi paranevat. Ryhmäläiset saivat vertaistukea myös toisiltaan. Ryhmäläisistä 3 teki 
maksusuunnitelman. Yhdellä ei ollut vuokravelkaa. Hän saikin asunnon ryhmän jälkeen. 

Ryhmäläisistä 3 palautti loppuarviointikaavakkeen. Heistä jokainen koki saaneensa apua sekä 
terveydentilaan ja jaksamiseen, liikuntaharrastukseen että asumisasioihin.  

Kaksi ryhmäläisistä oli erittäin tyytyväisiä työttömien terveydenhoitoon. Yksi ryhmäläinen ei ol-
lut käynyt lääkärissä 15 vuoteen ennen kipinää. Kaksi ryhmäläistä on alkanut ahkerasti käy-
mään Emyssä (talkoot ja punttisali)  sosiaalisen hyvinvoinnin kasvattaminen voi säästää eu-
roja myös mielenterveys – ja päihdepalveluista. Ehkä yleisen toivottomuuden tilalle on tullut 
toivoa, joka auttaa jaksamaan  esim. yksi oli samaan aikaan työtoiminnassa ja ehkä tämä loi 
myös siihen toivoa 

Tilapäismajoitus- Kipinässä laskettiin myös kustannussäästöjä. Tilapäismajoituksen kustan-
nukset olivat 2/2013 mennessä laskeneet 32,333 euroa eli 25 % ryhmäläisten kokonaismää-
rästä. 
 
TYÖNTEKIJÖIDEN AJATUKSIA RYHMÄSTÄ 
 
Ryhmä oli osallistujille hyvin tärkeä. Valtaosa osallistujista ei ollut selvittänyt asunnottomuuten-
sa syitä lainkaan. Kipinän aikana saatiin ”listittyä” peikkoja, joita osallistujilla oli sekä sosiaali-
toimea että Espoon asuntoja kohtaan. Yhdessä osallistujassa nähtiin erityisen paljon avautu-
mista, eli ryhmän ansiosta hän alkoi luottaa ja kertoa asioistaan. Ohjaajat ovat saaneet sellai-
sia viestejä, että ryhmäläiset uskaltavat syntyneen suhteen ansioista kertoa heille hyvin vai-
keista asioista.  

Vahvat teemat ohjelmassa oli hyvä, myös kokkauksesta pidettiin. Työntekijät: syvensivät am-
matillista osaamista, pitivät ryhmätoiminnasta, kokivat jalkautumisen ja ”epävirallisuuden” voi-
mavarana työskentelyssä, verkostoituivat, oppivat toisiltaan. 
 
POHDINTAA JATKOA VARTEN 
 
Ohjelma on suunniteltava hieman aikaisemmin. Ohjelman täytyy kuitenkin olla yksilöllinen sen 
mukaan, keitä ryhmässä on. Pitäisikö pitää kokonainen suunnittelupäivä Kipinän ohjaajille? 
Puoliksi suunniteltu on puoliksi tehty. Ryhmäkerrat kestivät 4h, olisiko parempi 3h + tunti hen-
gailua? Ryhmäläiset kokivat vapaat keskustelut tärkeiksi. Voimanpesän tila oli muuten ok, mut-
ta pitäisi olla erillinen huone, jos tulee tarve yksilökeskusteluun. Tilassa oltava: keittiö, MUKA-
VA ryhmähuone, yksityishuone.  

Jatkossa olisi hyvä jos Kipinän jälkeen ryhmäläisten omaksi ohjaajaksi ei tulisi kirjaimen ohjaa-
ja, vaan esim. ryhmässä ollut sosiaaliohjaaja jatkaisi luottamuksellista suhdetta heidän kans-
saan. 

Ennen ryhmän starttaamista ALKUINFO työntekijöille (myös etelä), jotta työntekijät olisivat pa-
remmin selvillä mitä tapahtuu, missä aikataulussa ja mitä heiltä odotetaan. Tiivistettävä yhteis-
työtä: Esim. työkkäri, talous- ja velkaneuvonta jne. 

Välivuokra-asunnot? Työntekijöiden arvion mukaan olisi hyvä jos olisi konkreettisesti asuntoja 
”jemmassa”, jotta ryhmän jälkeen voisi asuttaa ne, jotka pystyvät itsenäiseen asumiseen. 

Panostettava siihen, että Kipinälle on selkeä JOHDON tuki ja se näkyy tiedottamisessa sekä 
siinä, että työntekijöiden ODOTETAAN sitoutuvan osallistujien jatkopolkujen suunnitteluun. 
Jatkopolkuja voisi miettiä enemmänkin yhdessä?  
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Yleisen asunnottomuuden ehkäisemiseksi, tulisi päättää, että vuokran kohtuullistamista EI sai-
si koskaan tehdä ilman sosiaalityön suunnitelmaa (vrt. -20%). Ryhmäläisillä kokemuksia, ettei 
kukaan välitä, eikä auta ratkomaan. Yhdellä vuokravelkaa + häätö juuri ylikalliin vuokran takia. 
Onko järkeä? 

Optimaalinen ryhmäkoko 6-7, 8 ehdoton maksimi. Mamuja hyvin paljon tilapäismajoituksessa, 
seuraava ryhmä? 
 
ESPOON ASUNTOJEN ASUMISNEUVONNAN NÄKÖKULMIA 
 
Asiakkaat ovat saaneet asioitaan eteenpäin ja juuri sellaisia asioita, jotka ainakin pitkällä täh-
täimellä tulevat vaikuttamaan heidän asunnon saantiin. Maksusopimukset saatiin tehtyä hei-
dän kanssaan, joilla oli siihen mahdollisuus. Toive olisi, että alueen sosiaalityöntekijät ottaisivat 
nämä asiakkaat haltuunsa ja oikeasti ehtisivät antaa heille säännöllisesti aikaa. Osa sitä tarvit-
see varmasti enemmän ja osa vähemmän. 
 
Olisi hieno asia, jos kaupungilla olisi ns. välivuokra-asuntoja tällaisille ihmisille, jotka ovat siinä 
tilanteessa, etteivät saa asuntoa vuokravelkojen takia. Heille olisi kenties hyvä olla myös sel-
lainen välivuokra-asunto malli, jossa kokeiluasumista voisi järjestää 6 -12 kk ajan vuokravelka 
suunnitelman kanssa ja sitten, jos hommat onnistuisivat niin velat (mahdollisuuksien mukaan 
kuitattaisiin) ja asuminen voisi jatkua toistaiseksi voimassaolevana Espoon asunnot oy:n kans-
sa. Tämä koeaika voisi sisältää juuri tällaista ryhmätoimintaa, jossa käydään läpi asumisen eri 
asioita ja asumisen taidot kurssit voisivat olla osa sellaista ryhmää. 
 

 siihen tarvittaisiin työntekijäpanostusta, joka hoitaisi juoksevia asioita asiakkaiden 
kanssa ja puuttuisi myös nopeasti mahdollisiin asumisen ongelmiin. 

 pitäisi muuttaa euroiksi sen, että paljonko näiden ihmisten asuminen on maksanut tila-
päismajoituksessa ja miten sillä rahalla voitaisi auttaa tämän kaltaisessa tilanteessa 
olevien ihmisten tilannetta. 

 enemmän pitäisi myös raportoida sitä, että millaisia asumisratkaisuja näille tilapäisma-
joituksessa oleville pitäisi olla, Espoon asunnot oy ei voi olla ainoa mahdollinen paikka, 
etenkin, kun asiakkaina on siellä paljon sellaisia henkilöitä, jotka eivät pysty asumaan 
meillä/suuret vuokravelat, moniin eri paikkoihin olevat vuokravelat/päihde- ja mielen-
terveysongelmat/ häiriöhäädöt 

 
 Onko kaupungilla mahdollisuutta tehdä sopimusta, että asunnottomat asutetaan ni-

menomaisesti KIPINÄ- ryhmän kautta. Jonkinlainen sopimus, että kun ryhmä on käyty 
läpi ja jos muita esteitä ei ole, niin voidaan asuttaa kiireellisesti. 

KIPINÄ V 

Osallistujia 6 
Miehet 4 
Naiset  2 
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17-25v 1 
26-40 3 
41-57v 2 
58v- 0 

Paikalla 
8
4 

Poissa 
1
6 

Osallistumis-
prosentti 

8
4 

Ryhmäkerrat 9 
Osallistujia / 
kerta 5 4 6 6 6 6 4 5 4 4 4 
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10 YHTEENVETOA JA ARVIOINTIA 
 
TEKEMISTÄ KAIVATAAN 
 
Espoon Kipinän toimintaa on nyt takana 1.5 vuotta. Kipinä Klubeja on ollut tänä aikana 5. 
Ryhmät ovat olleet erilaisia ja niillä on vastattu erilaisiin tarpeisiin. Työvälineet ja työmenetel-
mät ovat kehittyneet jo tässä ajassa. Yksi asia on kuitenkin ylitse muiden. Ihmiset kaipaavat 
tekemistä. Tämä koskee sekä osallistumista ryhmiin että yksittäisiä kertoja. Ihmiset ovat olleet 
tyytyväisiä kertoihin, joissa tehdään jotain. Puhumista ja keskustelua tarvitaan, mutta ryhmä-
kerrat, joissa on ollut tekemistä, ovat saaneet lähes poikkeuksetta hyvää palautetta. On kyse 
ollut sitten liikunnasta, työhön tutustumisesta, ruoanlaitosta tai muusta toiminnallisesta, palaute 
on ollut hyvää. Tätä seikkaa ei voi olla huomioimatta jatkossa.   
 
OSALLISTUMISMÄÄRÄ KERTOO JOSTAKIN  
 
Positiivista Kipinä- Klubeissa on se, että osallistumisprosentti on koko ajan noussut. Yksi tekijä 
on ollut se, että ryhmien tavoitteellisuutta on tarkennettu. Osallistujat ovat sitoutuneet ryhmiin, 
kun niiden tavoite on ollut selkeämpi ja osallistujat ovat sen ymmärtäneet. Muutenkin sisältöi-
hin on pyritty paneutumaan ja suunnittelemaan ne paremmin. Samoin asiakkaiden osallistumi-
nen suunnitteluun ja toteutukseen on parantunut. 
 
ERILAISIA TARPEITA - ERILAISIA RYHMIÄ 
 
Pohjoisen Kipinä - ryhmä tilapäismajoituksessa oleville oli etukäteen haasteellisin ryhmä. Tila-
päismajoituksessa olevien asunnottomien asioita ei ole aiemmin lähdetty ryhmämuotoisella 
työllä Espoossa työstämään. Se ryhmä onnistui tavallaan yli odotusten. Osallistujat sitoutuivat 
ja siinä pystyivät osallistuvat tahot kukin tuomaan omaa panostaan yhteisille asiakkaille. Niin 
aikuissosiaalityö, Espoon Asunnot oy kuin Emy ry:kin olivat tärkeässä roolissa ryhmän onnis-
tumisessa.  

Yksi Kipinätoiminnan tavoite jatkoa ajatellen onkin edelleen jatkaa teemoilla, jotka ovat keskei-
siä aikuissosiaalityön asiakkaille ja tuoda näihin asioihin apua ryhmämuotoisella työllä – Yh-
dessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.  
 
KIPINÄ- KLUBIT NIMENÄ? 
Espoon Kipinässä ryhmät ovat toteutuneet nimellä Kipinä- Klubi. Kipinä- Klubi nimenä keksittiin 
yhdessä asiakkaiden kanssa. Klubi-sana korvaa perinteisen ryhmä sanan, vaikka toiminta on-
kin ryhmätoimintaa. Kipinä- Klubi sanalla halutaan viestiä sitä, että toiminta ei ole vain yksittäi-
nen ryhmä, vaan jatkuvaa toimintaa. Klubi on myös ehkä raikkaampi vastine perinteikkäälle 
ryhmä sanalle. Klubi antaa myös enemmän mahdollisuuksia kehittämiselle, koska ei sanana 
määrittele niin tarkkaan sisältöä. Kevään 2013 ohjausryhmä voisikin päättää, ovatko Espoon 
Kipinän ryhmät jatkossa Kipinä- Klubeja, joissa aiheet ja teemat vaihtelevat. 
 
ESPOON KIPINÄSSÄ ON TOIMINTAA KAIKEN IKÄISILLE 
 
Kun Espoon Kipinä- Klubit aloittivat toimintansa, oli tiedossa, että Tampereella oli nuorille 
suunniteltuja, Silta- Valmennuksen toteuttamia Kipinä ryhmiä. Myöhemmin Kipinä sana on 
yleistynyt nuorten palveluissa. Vantaalla on nuorten ohjaus- ja tukikeskus Kipinä. Helsingin 
Nuorisoasiankeskuksella on myös toimitalo Kipinä jne.  
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Espoon Kipinä järjestää kuitenkin Kipinä- Klubeja kaiken ikäisille ja räätälöidysti. Kipinä- Klubit 
eivät vielä ole vakiinnuttaneet toimintaansa, vaan ovat vasta kehittämisasteella. Muutenkin 
toiminnan kehittäminen on alussa. Espoon Kipinän toimintatapaa halutaan kirkastaa ja Kipinä- 
Klubien toimintaa systematisoida. Kipinän kehittäminen olemassa olevilla resursseilla on hi-
dasta mutta varmaa.  
 
JATKUVUUS EDELLYTTÄÄ SUUNNITTELUA, TOIMINTAA JA ARVIOINTIA 
 
Vuoden 2013 tavoitteena on jatkaa matalankynnyksen ryhmätoiminnan edelleen kehittämistä. 
Kipinä- Klubit ja ylipäätään tavoitteelliset ryhmätoiminnot kehittyvät yksi ryhmä kerrallaan. Toi-
minta kehittyy tekemisen kautta. Kun yhtä teemaryhmää on toistettu jo yhdenkin kerran, on 
seuraava kerta jo helpompi suunnitella. Työntekijät oppivat yhdessä tekemisen työtapaa ja 
edellisen ryhmän osallistujia on mahdollisuus saada mukaan suunnittelemaan seuraavaa. 

Vuoden 2013 tavoitteena on kehittää Espoon Kipinän toiminnan vaikuttavuuden arviointia. Vai-
kuttavuuden arviointia ei ole helppo kehittää, mutta sitä on mahdollista lähestyä ainakin osallis-
tujien kokemusten kautta. Ryhmiin osallistuneilta voidaan kysyä, miten he ovat toiminnan ko-
keneet ja miten he ovat kokeneet, että toiminta on vaikuttanut heidän elämäänsä. Yhtenä osa-
na vaikuttavuuden arvioinnin kehittämistä on vuoden 2013 huhti-toukokuun aikana tehtävä 
käytäntötutkimus. Sosiaalityön opiskelija Saara Lipponen tekee opintoihin liittyvän käytäntötut-
kimuksen ryhmätoimintojen vaikuttavuudesta valtaistumisen näkökulmasta. Saaran työ esitel-
lään syyskuussa 2013 

Vuonna 2013 tavoitteena on Espoon Kipinän konseptin kehittäminen tunnistettavaksi ja tuot-
teiden eli Kipinä- Klubien edelleen kehittäminen. Tavoitteena on parantaa tiedotusta paitsi Ki-
pinä- Klubeista, myös muistakin ryhmistä, joita espoolaisille on tarjolla. Tavoitteena on myös 
saada työvälineitä ja työmenetelmiä sähköiseen muotoon ja luoda sähköinen työtila ryhmiä 
varten. 

Kipinä-klubeja järjestetään ainakin tilapäismajoituksessa oleville pohjoisen aikuissosiaalityön 
asiakkaille sekä eteläisen alueen maahanmuuttajamiehille. Lisäksi alle 25-vuotiaille nuorille to-
teutetaan Nuorten Kipinä toimintaa. 

Espoon Kipinän kehittyminen edellyttää sitä, että osa-alueita kehitetään systemaattisesti ja sit-
keästi vähän kerrallaan. Ensimmäiset puolitoistavuotta ovat antaneet uskoa siihen, että toimin-
taa kannattaa jatkaa. Kipinä on syttynyt kehittyäkseen pysyväksi osaksi Espoon aikuisten so-
siaalipalvelujen toimintaa. 
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KIPINÄ-KLUBI I   (LIITE 1) 

- UUSIA VÄYLIÄ TYÖHÖN, TOIMINTAAN JA TEKEMISEEN 
 

PUUTTUUKO ELÄMÄSTÄSI KIPINÄ JA ARJESTASI TEKEMINEN? 

LÖYDETÄÄN UUTTA KIPINÄÄ ELÄMÄÄN - YHDESSÄ. 

 

KIPINÄ-KLUBI JÄRJESTÄÄ SYKSYLLÄ 2011 INSPIROIVAA TOIMINTAA KI-
VASSA PORUKASSA!!  

 

SYKSYN  TOUHUUN  OTETAAN  MUKAAN  12  HENKILÖÄ  JA  SE  ON  ENSISI-
JAISESTI TARKOITETTU PÄIHDEHUOLLON ASUMISPALVELUIDEN ASUK-
KAILLE JA JÄRJESTÖKADUN ASIAKKAILLE. 

 

OHJELMA: 

8.9. to tutustumista ja pientä purtavaa 

22.9. to toiminnallinen päivä ja infoa mm. työvoimanpalvelukeskuksesta  

6.10. to toiminnallinen päivä ja infoa mm. pajatoiminnasta 

20.10. to liikuntaa ja infoa kaupungin liikuntamahdollisuuksista 

3.11. to  tukea talouden hallintaan ja apua asumiseen 

17.11. to  pikkujoulut / klubin päätös 

 

TERVETULOA MUKAAN! 

SYKSYN RYHMÄÄ ON TOTEUTTAMASSA TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS, 
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT, AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT 
JA NIMI OVESSA -HANKE. 

NÄHDÄÄN! 

 

TERVEISIN 

SOSIAALIOHJAAJAT HILLA-MAARIA SIPILÄ (050-428 9416) JA  

JUSSI JALKA-NEN (050-306 2424) TYÖVOIMAN PALVELUKESKUS, 

MINNA YLINEN (09-505 5932), SEPÄNKYLÄN TUKIASUNTOLA SEKÄ 

EIJA TIKANDER, OPISKELIJA   
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MINUN SUUNNITELMANI 
 KIPINÄ KLUBI 23.2.2012-5.6.2012 (LIITE 2) 

 
 
NIMI         
_______________________________________________________ 
 
 
 

Henkilökohtainen muistio ja suunnitelmani Kevään KIPINÄ KLUBISTA 
- Millaisia fiiliksiä ja ajatuksia minulla syntyi? 
- Syttyikö Kipinä? 
- Mitä minä voin tehdä asioitteni eteenpäin viemiseksi? 

 
 
 
 
 
28.2.2012 ALOITUSKERTA, MITÄ AJA-
TUKSIA SYNTYI? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miten hyödynnän tulevia Kipinä kertoja? 
 
 
 
 
 
 
 

13.3.2012 TYÖLLISYYS, MITÄ AJA-
TUKSIA HERÄSI? 
 
 
 
 
 
 

Mitä voin tehdä itse tehdä työlli-
syysasioitteni eteen? Mihin tarvitsen 
apua? 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.3.2012 ETYPIN PAJAT, MITÄ AJA-
TUKSIA HERÄSI PAJAKIERROKSELLA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miten voin hyödyntää pajatoimintaa tai 
muita työllisyyspalveluja?  

10.4.2012 LIIKUNTA JA TERVEYS, PU-
RAISIKO LIIKUNTAKÄRPÄNEN? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miten minä lähden liikkeelle? 
 



 
24.2.2012 ASUMINEN JA RUOAN 
LAITTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitä voin itse tehdä asunnon saannin 
eteen? Miten pidän vuokra-asunnon? 
Minkälaista apua mahdollisesti tarvitsen? 

8.5.2012 TALOUS JA RAHAN KÄYTTÖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miten pidän talouteni kurissa? Minkälais-
ta apua tarvitsen raha-asioitteni selvit-
telyyn? 

22.5.2012 HENKINEN HYVINVOINTI 
JA YKSINÄISYYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitkä asiat ilahduttavat minua? Mitkä 
asiat huolestuttavat minua? Minkälaista 
apua toivon saavani jaksamiseeni? 

 
 
 
 
 

KIITOS OSALLISTUMISESTASI KIPINÄ KLUBIIN! 
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