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12.1 Aluksi

Asunnottomuus tarkoittaa useimmiten sitä, että ihmisellä on useita tarpeita, joihin yksi ainoa taho 
harvoin pystyy vastaamaan. Asunnottomuutta kokevien ihmisten voi olla myös vaikea sanoittaa 
tarpeitaan ja pyytää apua suoraan. Tässä luvussa käsittelemme sitä, mikä verkosto on ja opimme eri 
tavoista, joiden avulla vertaistukihenkilö voi tehdä verkostotyötä.

12.2 Tavoitteet

• Oppia mitä erilaisilla verkostoilla tarkoitetaan.

• Saada lisää tietoa erityyppisistä verkostoista.

• Tutustua verkostotyöhön osana asunnottoman ihmisen kanssa työskentelyä.

12.3 Valmennuksen kulku

KESTO
 

2,5 tuntia + tauot

TARVITTAVAT MATERIAALIT 

 – ATL Valmentajan käsikirja

 – Vertaistukihenkilön käsikirja (sisältää tehtäviä)

 – Erikokoisia papereita, kartonkia, kyniä, tusseja, post it lappuja jne.

 – Fläppitaulu tai vastaava

 –  Mahdollisesti tarvittavat:

• Power Point -esitykset sisällöstä

• Tietokone

• Projektori
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KESKEISET KÄSITTEET 

Vertaistukihenkilön käsikirja, Luku 12, Vertaistukihenkilönä verkostoissa

ALOITUS

Toivota osallistujat tervetulleiksi ja esittele heille valmennuksen aihe.

TEHTÄVÄ 1 Miten löysin tieni ATL-valmennukseen?

KESTO 20 min

MATERIAALIT

TEHTÄVÄN KULKU Pyydä osallistujia kirjoittamaan paperille, millä tavoin he saivat 
tietoa ja motivoituivat ALT-valmennukseen. Kerää paperit, 
ryhmittele ne ja käynnistä keskustelu eri tavoista, joilla ihmiset 
voivat saada yhteyden toisiinsa. Laatikaa lopuksi yhdessä 
määritelmä siitä mitä verkosto on.

VINKKEJÄ Verkoston määrittelyn sijaan voitte myös pohtia: Olemme 
tulleet valmennukseen yksilöinä, mutta olemmeko nyt ja 
valmennuksen jälkeen verkosto?

ACTIVITY  2 Verkostojen voima

KESTO 60 min

MATERIAALIT Luku 12, tehtävä 1

TEHTÄVÄN KULKU Osallistujat jaetaan neljään ryhmään. He kirjaavat 10 minuutin 
aika yhdessä ylös kaikki organisaatiot ja henkilöt, joilta he ovat 
saaneet apua vaikeassa elämäntilanteessa aikana. Kukin ryhmä 
käsittelee yhtä seuraavista aiheista:

VINKKEJÄ
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TEHTÄVÄ 3 Verkostot joihin liittyä

KESTO 30min

MATERIAALIT

TEHTÄVÄN KULKU Valmentaja valikoi ryhmän kannalta oleellisia 
asunnottomuustyöhön ja vertaistukityöhön ja 
kokemusasiantuntijuuteen liittyviä verkostoja ja toimijoita ja 
esittelee ne ryhmälle.

Esimerkkejä:

• Feantsa

• Y-Säätiö Verkostokehittäjät

• Vapautuvien asumisen tuen verkosto (VAT)

• Kokoa ry

• Wertsi ry

VINKKEJÄ Mieti mitkä toimijat ovat oleellisia alueella, jossa toimitte.

TEHTÄVÄ 4 Verkoston perustaminen

KESTO 30 min

MATERIAALIT Luku 12, tehtävä 2

TEHTÄVÄN KULKU Tehtävän tarkoituksena on harjoitella oman verkoston 
perustamista. Valmentajan ohjaamana osallistujat pohtivat 
seuraavia kysymyksiä. 

• Miksi he haluavat luoda verkoston ja millaiseen tarpeeseen? 

• Millaisia samantyylisiä verkostoja on jo olemassa? 

• Mitä heidän on otettava huomioon?

• Minkälainen verkosto on tarkoitus perustaa, virallinen vai 
epävirallinen?

Tehkää yhdessä SWOT-analyysi, jonkun uuden verkoston 
perustamisen näkökulmasta, ja laatikaa toimintasuunnitelma 
verkoston perustamisen vaiheista.

VINKKEJÄ Tämän osion lopuksi voi pyytää palautetta koko valmennuksesta 
ja juhlistaa vertaistukihenkilöiden valmistumista.
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OSION 
LOPETUS

Tämän osion lopuksi voi pyytää palautetta koko valmennuksesta ja 
juhlistaa vertaistukihenkilöiden valmistumista.

12.4 Lähteet
 – European networking for People living in conditions of Extreme Poverty and with severe Mental 

Health problems

 – National Peer Support Collaborative Learning Network

 – European Network of People who Use Drugs 

 – European Harm Reduction Network  
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OSA
12

Tehtäviä ja esimerkkejä
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Tehtävä: Omat verkostoni
Vaihe 1
Kirjoita ylös eri tahot ja henkilöt, joilta olet saanut apua vaikeassa elämäntilanteessa, liittyen terveyteen, 
asumiseen, palveluissa asioimiseen jne.

Organisaatio / Henkilö
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Haasteita, joista olen selvinnyt 
Vaihe 2
Luettele ongelmia ja haasteita, joita olet kohdannut selviytyessäsi jostain tietystä haastavasta 
elämäntilanteesta (asunnottomuus, mielenterveysongelma, läheisen kuolema jne). Erittele, mikä tai 
kuka auttoi sinua silloin.

ONGELMA MITEN TILANNE RATKAISTIIN
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Tehtävä: Vertaistukityön verkostoni
Vaihe 1
Tarkastele omaa verkostoasi, jota tarvitset toimiaksesi vertaistukihenkilönä SWOT-analyysin kautta.

Vaihe 2
Keskustelkaa lyhyesti seuraavista aiheista:

• Millaisia hyödyllisiä verkostoja sinulla on?

• Millaisia verkostoja vielä tarvitset?

• Mistä saat apua verkostojen rakentamiseen?

• Konkreettiset toimenpiteet verkostojen rakentamiseksi:

VAHVUUDET 
(Strengths)

MAHDOLLISUUDET 
(Opportunities)

HEIKKOUDET 
(Weaknesses)

UHKAT (Threats)
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Anwarin tarina

Anwar on kolmekymppinen mies, joka on kotoisin Bangladeshista. Tämän nimen ja iän hän on 
ilmoittanut poliisille, kun hänet pidätettiin Kreikan rajalla 4 vuotta sitten. Hän saapui Kreikkaan 
laittomasti ja matkusti sinne Iranin ja Turkin kautta väärennetyllä passilla salakuljettajien kuljettamana. 
Hän jätti vanhempansa, neljä sisartaan ja veljensä takaisin pieneen kyläänsä Bangladeshissa.

Poliisi sijoitti hänet saapuessaan paikalliseen vastaanottokeskukseen. Kun häneltä oli otettu 
sormenjäljet, viranomaiset päättivät karkottaa hänet hallinnollisin perustein laittoman maahantulon 
vuoksi. Leiri oli avoinna, joten hän pystyi poistumaan ja siirtymään eteenpäin salakuljettajansa 
avulla. Anwar saapui Suomeen. Hän arvioi matkansa kokonaiskustannuksiksi noin 12 000 euroa. Isä 
on lainannut hänelle suurimman osan, ja hän on vielä velkaa salakuljettajalleen, jonka hän maksaa 
kuukausierissä.

Anwar haki turvapaikkaa Bangladeshissa kokemansa uskonnollisen vainon vuoksi, kun hän kristittynä 
hän alkoi seurustella musliminaisen kanssa vastoin naisen perheen tahtoa.  Perhe poltti Anwarin 
perheen talon ja uhkasi kidnapata tämän sisaruksen, minkä vuoksi Anwarin oli pakko lähteä kylästään 
perheensä vuoksi. Hänen turvapaikkahakemuksensa hylättiin ja hän odottaa nyt päätöstä valitukseensa. 
Anwar asui vastaanottokeskuksen jälkeen tuttavansa luona, mutta nyt hänellä ei ole enää paikkaa 
missä olla.

Anwarin tarina ei ole aina johdonmukainen ja hän ei puhu suomea ollenkaan, ainoastaan vähän englantia. 
Hän lähettää rahaa perheelleen ja maksaa velkaa salakuljettajalle. Hänen sosiaalityöntekijänsä kertoo 
epäilevänsä Anwarin syitä olla Suomessa. Anwar puolestaan kokee, ettei kukaan ymmärrä ja auta 
häntä. Hänellä ei ole paikkaa mihin mennä ja hänet on juuri pahoinpidelty, kun hän nukkui puistossa.

Kysymyksiä pohdittavaksi
1. Minkälaista apua Anwar tarvitsee?

2. Millaista ammatillista apua Anwar tarvitsee?

3. Mikä voisi olla sinun roolisi vertaistukihenkilönä? Miten vertaistuki voisi auttaa?

4. Millaisia haasteita tilanteeseen liittyy? Entä millaisia mahdollisuuksia?
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Luvun loppu
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