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Johdanto

Elokolo-kohtaamispaikkatoimintaa on harjoitettu Suomessa jo lähes 30 vuoden ajan. Pirkkalan Elokolo 
on Suomen vanhin Elokolo. Pirkkalan lisäksi Elokoloja on Tampereella, Turussa, Lahdessa ja Helsingissä. 
Tämän käsikirjan julkaisuhetkellä on käynnistetty maantieteelliset rajat rikkova verkkoon sijoittuva 
E-Elokolo-toiminta, joka täydentää kasvokkaista kohtaamispaikkatoimintaa. Elokolot ovat Ehkäisevä 
päihdetyö EHYT ry:n ja sen yhteistyökumppaneiden yhdessä ylläpitämiä kaikille avoimia päihteettömiä 
kohtaamisen tiloja, jonne kaikki ihmiset ovat tervetulleita. Omien kohtaamispaikkojen lisäksi EHYT ry 
ylläpitää kohtaamispaikkojen valtakunnallista verkostoa. 

Kädessäsi oleva kirja kuvaa Elokolojen ja ehkäisevän päihdetyön kohtaamispaikkatoiminnan moni-
puolisia sisältöjä ja sen keskeisiä elementtejä, joita on suunniteltu yhdessä toimintaan osallistuvien 
kävijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Käsikirja on tehty palvelemaan niin Elokoloja, EHYT ry:n kohtaa-
mispaikkaverkostoa kuin muitakin kohtaamispaikkoja. Kirja tarjonnee virikkeitä myös muille matalan 
kynnyksen toimintakeskuksille, asukastuville ja päiväkeskuksille. Yhteistä näille paikoille on, että ne toi-
mivat Elokolojen tapaan erilaisia ihmisiä ja tarinoita yhdistävinä sosiaalisina paikkoina, jotka tukevat 
toiminnallaan osallistujien hyvinvointia. 

Käsikirjan ensimmäinen kappale käsittelee Elokolo-toiminnan taustaa, periaatteita ja edellytyksiä. Toi-
sessa kappaleessa kuvataan Elokolon arkea ja juhlaa sekä toiminnan monipuolisia sisältöjä. Kolman-
nessa luvussa tarkastellaan Elokolon vapaaehtoistoimintaa ja sen organisoimista. Neljännessä kappa-
leessa tutustutaan Elokoloon työpaikkana, sillä kohtaamispaikat toimivat myös työllisyyden edistäjinä. 
Viides kappale esittelee kohtaamispaikkoihin sopivia ehkäisevän päihdetyön välineitä ja päihteidenkäy-
tön hallintaan soveltuvia oma-apuvälineitä. Kuudennessa kappaleessa keskitytään kohtaamispaikoissa 
tehtävään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja terveyden edistämiseen. Käsikirjan loppuun on koottu 
kohtaamispaikkatoimintaa toteuttavia tahoja hyödyttävä Lisälukemista-lista. 

Tämän kirjan ensimmäinen painos julkaistiin vuonna 2016. Jo muutamassa vuodessa ehtii tapahtua 
paljon. Maailma rakentuu muutoksista. Toiminnan kehittyminen on luonut tarpeen päivittää käsikirjaa. 
Käsissäsi oleva toinen versio on rakennettu ensimmäisen painoksen pohjalta, sitä kunnioittaen. Koh-
taamispaikkatoiminta on yhdessä tekemistä. Elokolojen toiminta perustuu yhteisöllisyyteen ja yhdessä 
oppimiseen, niinpä päivityksetkin on tehty yhdessä. Tätä käsikirjaa ovat olleet päivittämässä EHYTin 
työntekijät Timo Glad, Leila Järvenpää, Mika Mikkonen, Terhi Niemelä, Riitta Sattilainen, Emmi Siirto-
nen, Jukka Suomilammi, Tuomas Tenkanen ja Liisa Äyräs. Käsikirjan rivien välistä välittyvät Elokolojen 
kävijöiden ajatukset ja kokemukset. Ilman teitä ei tätä käsikirjaa olisi! 

Luetpa tätä kirjaa sitten kohtaamispaikan kävijänä, vapaaehtoisena tai työntekijänä toivomme sinun 
saavan kirjaa lukiessasi uusi oivalluksia ja virikkeitä. Elokolo-toiminnan oppeja voit vapaasti hyödyntää. 
Elokolo-toiminnassa opittuja käytäntöjä saa vapaasti mallintaa ja jatkokehittää. Käsikirjan näkökulma on 
osin Elokolo-keskeinen, osin kohtaamispaikkatoimintaa yleisemmin kuvaava. Voit hyödyntää lukemaasi 
soveltuvin osin omista lähtökohdistasi käsin. Olemme saaneet työssämme nähdä, miten jokainen Elo-
kolo on rakentunut omaksi ainutlaatuiseksi yhteisökseen siellä käyvien ihmisten ja kohtaamispaikassa 
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toteutetun toiminnan mukaan. Kirjaan mahtuu laajasta toiminnasta toki vain ripaus. Kansien väliin on 
koottu olennainen tieto kohtaamispaikkatoiminnan erityispiirteistä. EHYTin asiantuntijat auttavat mie-
lellään, jos kaipaat ideointiapua kohtaamispaikan perustamiseen tai toiminnan kehittämiseen. 

Antoisia ja oivalluksia tuottavia lukuhetkiä!

Tuomas Tenkanen
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Elokolot ovat kansalaisten päihteettömiä kohtaamispaikkoja, joissa käy kaikenlaisia ihmisiä. Toiminnalla 
ei ole erityistä kohderyhmää. Elokoloon voi tulla, jos kaipaa toisten ihmisten seuraa, yhteisöllisyyttä tai 
mielekästä tekemistä, jota ei määritä yhteinen päihteidenkäyttö. Kohtaamispaikat tarjoavat sillan tois-
ten ihmisten luo. Elokolossa kävijä voi tuntea tulevansa hyväksytyksi omana itsenään ja kokea yhteen-
kuuluvuutta muiden ihmisten kanssa. Vuorovaikutustaitojen harjaannuttaminen on tärkeä osa Eloko-
lo-toimintaa. 

Kohtaamispaikka tarjoaa kävijöilleen sosiaalisen paikan. Elokoloissa toimitaan aktiivisesti yhteiskun-
nallisen osallisuuden ja sosiaalisen luottamuksen vahvistamiseksi. Toiminnan kautta on mahdollista 
lisätä valmiuksia oman sosiaalisen paikan hahmottamiseen myös muissa yhteisöissä ja laajemmin koko 
yhteiskunnasta. Kohtaamisten mahdollistamisen lisäksi Elokolo-toiminnan tarkoituksena on ottaa kan-
taa sellaisiin yhteiskunnassa vallitseviin rakenteellisiin epäkohtiin, jotka lisäävät ihmisten kokemaa yksi-
näisyyttä, eriarvoisuutta, osattomuutta ja ulkopuolisuutta. 

Elokolot ovat ihmisen puolella. Kohtaamispaikkatoiminta tukee, täydentää ja aika ajoin myös haastaa 
julkisia palveluja ottamaan asiakkaiden tarpeet paremmin huomioon. Toiminta ei kuitenkaan pyri kor-
vaamaan julkisen sektorin palveluita. Elokolosta ei siis ole mahdollista saada hoitoa akuutteihin mie-
lenterveys- tai päihdeongelmiin. Jos kävijä tuo esille tarpeensa sosiaali- tai terveyspalveluihin, ohjataan 
hänet tällöin ko. palveluiden pariin. Hoitoprosessin ohessa voi toki oman jaksamisensa mukaan osallis-
tua myös Elokolo-toimintaan, josta saa tukea prosessin läpikäymiseen. 

Kohtaamispaikoista saa matalan kynnyksen tukea arjen asioiden hoitamiseen, päihdeongelmien koh-
taamiseen ja niistä toipumiseen. Kävijä voi saada kohtaamispaikasta tietoa päihteidenkäytön vaikutuk-
sista tai osallistua siellä kokoontuvaan vertaisryhmään. Vertaisryhmien lisäksi Elokoloissa kokoontuu 
erilaisia keskusteluryhmiä ja toiminnallisia ryhmiä.

Kohtaamispaikoissa ei ole asiakkaita tai potilaita, vaan kohtaamispaikan kävijöitä. Tällä halutaan koros-
taa toiminnan luonnetta ja osallistujan tasavertaista asemaa ja roolia suhteessa muuhun yhteisöön. 

Tästä kappaleesta löydät
• Tietoa siitä, mitä EHYT ry:n Elokolot ja erilaiset kohtaamispaikat ovat 
• Tietoa Elokolojen taustasta, niiden historiasta ja siitä yhteiskunnallisesta kontekstista,  

joka on vaikuttanut niiden perustamiseen

Lisäksi löydät tietoa
• Elokolojen toimintaperiaatteista
• Rahoituksesta
• Yhteistyökumppaneista

Lopuksi saat
• Vinkkejä oman Elokolon tai muun kohtaamispaikan perustamiseen
• Tietoa EHYTin kohtaamispaikkaverkostosta ja siihen liittymisestä
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Ihmisen terveydelle, hyvinvoinnille ja yhteiskuntaan kiinnittymiselle on oleellista kokemus sosiaalisesta 
paikasta. Se tarkoittaa tunnetta, että on toivottu vieras maailmassa. Luottamusta siihen, että minun 
kannattaa toimia osana yhteisöä ja osallistua yhteiskunnan toimintaan, koska elämälläni on merkitys 
ja muut välittävät minusta. Tätä kokemusta nimitetään myös osallisuudeksi. Sosiaalisen paikan saavut-
taminen ei ole itsestään selvää. Vielä 1950-luvulla suurin osa suomalaista asui suhteellisen pienissä, 
maaseutumaisissa yhteisöissä. Myös kaupungeissa oli tiiviitä ja usein pitkäaikaisia kortteli- ja kaupungi-
nosayhteisöjä. Näissä puitteissa ihmiset saivat sosiaalisen paikan melkeinpä synnyinlahjana.  Tuon ajan 
yhteisöt olivat pitkäkestoisia ja tiiviitä. Kääntöpuolena saattoivat toki olla yhteisön ahtaat rajat ja niiden 
määrittämät jäykät roolit. Sosiaaliset suhteet, sosiaalinen paikka ja osallisuuden kokemus tulivat niin 
ikään kaupan päälle osana yhteisön arkista toimintaa.

1960-luvulla alkaneiden suurten yhteiskunnallisten muutosten jälkeen on yksilöiden omalle vastuulle 
yhä enenevissä määrin jäänyt sosiaalisen paikan hankkiminen ja ylläpitäminen. Oman paikan löytä-
minen ja siihen kiinnittyminen on nykyajan sirpaleisessa maailmassa haastavaa eikä se aina luonnistu 
ilman toisilta saatavaa tukea. Erilaiset riskitekijät, kuten pitkäaikainen työttömyys tai muu toimetto-
muus, erilaiset sairaudet tai toimeentulovaikeudet voivat kaventaa kohtaamisen mahdollisuuksia. Yksi-
näisyyden ja osattomuuden kokemukset sekä niihin liittyvät ulkopuolisuuden tunteet ovat Suomessa ja 
muissa länsimaissa kasvavia ongelmia. Epäsuotuisat yhteiskunnalliset olosuhteet altistavat päihde- ja 
mielenterveysongelmille sekä sosiaalisille ongelmille. 

Julkisessa keskustelussa on tärkeää pitää esillä huono-osaisuuden ja ulkopuolisuuden riski- ja tausta-
tekijöitä, joihin voidaan vaikuttaa yhteiskunnallisella toiminnalla sen sijaan, että peräänkuulutettaisiin 
pelkkää yksilön vastuuta omasta elämästään. Yksilö voi tehdä paljon, kun ympäristö ja olosuhteet ovat 
kunnossa. Kuka tahansa meistä tarvitsee toisten ihmisten tukea – joskus enemmän, joskus vähemmän. 
Olemme luonnostaan riippuvaisia toinen toisistamme. Roolit eivät ole pysyviä leimoja otsassa: kerran 
autetusta voi tulla muiden auttaja, kun on ensin saanut apua itselleen. Usko itseen muodostuu siitä, 
että joku toinen ensin uskoo ja luottaa sinuun. Elokoloissa toimitaan sosiaalisesti vahvemman ja oikeu-
denmukaisemman yhteiskunnan puolesta. Inhimillisyys ja kunnioittava kohtaaminen ovat toiminnan 
ytimessä.
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Historia ja yhteiskunnallinen
konteksti

Ihminen on sosiaalinen olento. Ihminen tarvitsee elämiseen lajitoveriensa tukea enemmän kuin mikään 
muu eläinlaji. Ihmisillä on aina ollut tapana kokoontua yhteen viettämään aikaa. Kun Suomen kansalais-
yhteiskunta syntyi 1800-luvun lopulla, keskeisiksi toimintapaikoiksi muodostuivat raittiustalot, nuoriso-
seuraintalot ja työväentalot. Jo niissä oli nykyisten kohtaamispaikkojen kaltaista toimintaa.

Hyvinvointiyhteiskunnassa ihmisten kohtaamisen tiloiksi muodostuivat paikat, joihin ihmiset luontai-
sesti kerääntyivät, kuten kirjastot ja nuorisotalot. 1900-luvun lopulle tultaessa alkoi olla yhä enem-
män kaupallisia kohtaamisen tiloja, kuten kahviloita, ravintoloita ja kauppakeskuksia. Ajan viettäminen 
kaupallisissa kohtaamispaikoissa on usein ajallisesti rajattu ja edellyttää kahvin tms. ostamista. Kun 
kaupungistumisen aikaan ihmiset muuttivat maalta kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin, jäivät aiemman 
yhteiskunnan työväen- ja seuraintalot taakse eikä niille löytynyt korvaavia tiloja kasvavista kaupun-
geista.

1980-luvun mittaan julkisella sektorilla alettiin keskustella yhä enemmän kansalaisista aktiivisina ja 
itseohjautuvina toimijoina sen sijaan, että heidät olisi nähty ainoastaan palveluiden asiakkaina, poti-
laina tai ylipäätään avun kohteina. 1990-luvun lama ja sen aiheuttama massatyöttömyys sosiaalisine 
haasteineen loivat suuren tarpeen kolmannen sektorin ei-kaupalliselle ja kansalaisia lähellä olevalle 
toiminnalle. Tässä ilmapiirissä käynnistyi Elokolo-kohtaamispaikkatoiminta vuonna 1990 Helsingin Elo-
kolon ja vuonna 1991 Turun Elokolon perustamisella. Elokolo-toiminnan aloitti silloinen Elämäntapa-
liitto ry (1993–2011), joka myöhemmin vuonna 2012 yhdisti voimansa muiden ehkäisevää päihdetyötä 
tekevien järjestöjen, eli Terveys ry:n ja Elämä on parasta huumetta ry:n, kanssa. Syntyi Ehkäisevä päih-
detyö EHYT ry. Toiminnan juuret ovat vanhojen raittiusjärjestöjen toiminnassa. EHYTillä on eri puolilla 
Suomea noin 115 valtakunnallista, alueellista ja paikallista jäsenyhdistystä, joista moni omaa vahvan 
raittiustyötaustan.

Elokolo-toiminnan kehittämisen taustalla oli kokemuksia Kansan Raittiusavun lähiökodeista muun 
muassa Helsingin Puistolassa. Suomalaiset kävivät 1980-luvulla Ruotsissa ottamassa oppia sosiaalipo-
liittisen Verdandi-järjestön toiminnasta. Laajan toimintansa yhtenä osana Verdandi ylläpitää kohtaa-
mispaikkojen kaltaisia lähiötupia. Elokolojen tarkoitus on ollut alusta asti tarjota ei-kaupallista matalan 
kynnyksen omaehtoista ja yhteisöllistä toimintaa sekä tukea toimintaan osallistuvien elämänhallintaa. 
Elokolo-toimintaan on aina kuulunut myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja aktiivisuus sekä kävi-
jöiden kannustaminen yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Mahdollisimman monen kansalaisen osal-
listuminen on tärkeää demokratian toteutumisen kannalta. Elokolo-nimi on perua Elämäntapaliiton 
nimestä, joka lyhennettiin muotoon ELO. Elämäntapaliitolla oli myös Elohovi-kurssikeskus ja Eloleirejä.

1990-luvulla Elokoloja perustettiin Helsinkiin, Pirkkalaan, Järvenpäähän, Tampereelle ja Turkuun. Alku-
peräisenä tarkoituksena oli laajentaa Elokolo-toimintaa kaikkiin kaupunkeihin. Käytännössä toiminta 
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kuitenkin laajeni ympäri Suomea yhteistyöverkoston kautta. Elokoloja on tällä hetkellä Helsingissä, 
Hyvinkäällä, Lahdessa, Pirkkalassa, Tampereella ja Turussa. Viimeisimpänä kohtaamispaikkatoiminnan 
muotona on vuonna 2020 käynnistetty maantieteelliset rajat rikkova E-Elokolo-toiminta. EHYT ry:n yllä-
pitämään kohtaamispaikkaverkostoon kuuluu yli 30 erinimistä ja eri tahojen ylläpitämää kohtaamis-
paikkaa. Suurin osa kohtaamispaikoista on yhden tai useamman paikallisen yhdistyksen ylläpitämiä, 
esimerkiksi Oulun Lintulammen asukasyhdistyksen Höyhtyän Välke sekä Etelä-Karjalan työ- ja asukas-
tupayhdistyksen Lappeenrannan Sammontorin asukastila. Joukossa on myös muutama kuntien ja jär-
jestöjen yhteistyönä ylläpidettyä kohtaamispaikka. 

2020-luvulla kohtaamispaikkojen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa on vakiintunut. Kohtaamispaikko-
jen tarve ja merkitys aletaan jo tunnustaa julkisissa keskusteluissa. Kohtaamispaikkatoiminta houkutte-
lee kävijöitä. Vuonna 2018 EHYTin kohtaamispaikoissa kirjattiin 52 380 käyntikertaa. Koko EHYTin laa-
jassa kohtaamispaikkaverkostossa vuosittaisia käyntikertoja oli arviolta yhteensä lähemmäs 400 000.
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Toimintaperiaatteet

”Kävijöiden takia me täällä ollaan!”

Kohtaamispaikoissa käy kaikenlaisia ihmisiä. Ihmisyys yhdistää kohtaamispaikkayhteisön jäseniä. 
Monella kävijällä on päivisin aikaa ja halu viettää sitä muiden ihmisten seurassa. Elokolo on kävijöitä 
ja vapaaehtoistoimijoita varten rakennettu tila, jossa voi kohdata muita ihmisiä, harjoittaa yhteistä 
toimintaa ja antaa, mutta myös vastaanottaa, tukea ja kannustusta. Kohtaamispaikoissa on toimintaa 
laidasta laitaan: kahvittelua, luontoretkiä, toritapahtumia. Moni toimintamuoto on saanut alkunsa kävi-
jöiden ja vapaaehtoisten ideoista. Osallistumalla yhteiseen toimintaan pääsee osaksi yhteisöä. Yhdessä 
ideointi ja suunnittelu, toteutusta unohtamatta, on tärkeä periaate, jolla varmistetaan toiminnan kävi-
jälähtöisyys. Yhdessä tekeminen on hauskaa ja palkitsevaa jo sellaisenaan. Kohtaaminen tapahtuu huo-
maamatta mielekkään toiminnan ohessa. Yhteenkuuluvuuden tunne ja luottamuksen rakentuminen 
muodostuu ajan ja turvallisten kohtaamisten kautta. 

Päihteettömyys

Elokolo on päihteetön kohtaamispaikka. Moni kävijä on kertonut, että kohtaamispaikan päihteettö-
myys on heille tärkeä periaate, joka vaikuttaa muun muassa turvallisuuden tunteeseen. Jos taustalla 
on esimerkiksi päihteiden ongelmakäyttöä, ei käytöstä irtauduttuaan enää haluakaan altistaa itseään 
sellaisille ihmissuhteille, jotka rakentuvat yhteisen päihteidenkäytön ympärille. Ympäristö ja ne ihmiset, 
joiden kanssa vietämme aikamme, vaikuttavat luonnostaan yllättävän paljon niihin valintoihin, joita 
teemme omassa elämässämme. Käytännössä kohtaamispaikan päihteettömyys tarkoittaa sitä, että 
kävijöiltä vaaditaan heidän omaan tilanteeseensa nähden mahdollisimman päihteetön kunto. Päihde-
ongelmasta toipumisen alkuvaiheessa jo muutaman tunnin päihteettömänä olo voi tuottaa hankaluuk-
sia. Jos kävijä kykenee osallistumaan toimintaan eikä häiritse muita kävijöitä tai henkilökuntaa, voi hän 
jäädä. Tarvittaessa kävijä voidaan ohjata hoitoon tai sellaiseen paikkaan, johon saa mennä myös päihty-
neenä. Henkilökunnalla on oikeus evätä pääsy kohtaamispaikkaan, mikäli kunto ei ole päihteiden takia 
tarpeeksi hyvä tai käytös on aggressiivista. Ketään ei koskaan käännytetä lopullisesti, vaan ihminen on 
tervetullut takaisin, kun toimii asiallisesti ja kuntonsa puolesta siihen kykenee. EHYT ry:n aluetyöntekijä 
tai kohtaamispaikan muu vastuutyöntekijä on vastuussa puheeksi otosta ja hoitoonohjauksesta.

Yhteisöllisyys

Kohtaamispaikan toimintaa suunnitellaan yhdessä kävijöiden, vapaaehtoisten ja henkilöstön kesken, 
milloin pienemmällä, milloin suuremmalla joukolla. Uusia ideoita syntyy usein jonkun toiminnan tai 
kahvittelun ohessa ja niihin kannattaakin heti tarttua. Henkilöstön tehtävänä on mahdollistaa Eloko-
lossa käyvien omaehtoista toimintaa ja tukea sen toteuttamisessa sekä vastata käytössä olevista resurs-
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seista. Myös yhteisöpalaverit tai ideointipajat ovat hyviä työvälineitä, joilla yhteisöllisyyttä voidaan 
toteuttaa. Yhteisökokouksen vastuulla voivat esimerkiksi olla toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. 
Yhteisöpalavereita kannattaa hyödyntää myös kohtaamispaikkatoiminnan arvioinnissa. On hyvä huo-
mioida, että kaikki yhteisön jäsenet eivät halua osallistua toiminnan suunnitteluun tai toteutukseen 
ja erilaisille osallistumisen tavoille tulee antaa tilaa. Joku voi olla vahvastikin sitoutunut toimintaan, 
vaikka osallistuisi yhteiseen toimintaan sitä lähinnä tarkkailemalla. 

Jokainen yhteisö on omanlaisensa. Yhteisön muodostumiseen sisältyy erilaisia vaiheita: sekä kuher-
rusvaihe että konfliktit ovat luonnollisia ja tarpeellisia osia yhteisöksi kasvamisessa. On tärkeää, että 
henkilöstö tukee yhteisöä ja sen yksittäisiä jäseniä näiden vaiheiden läpi, toimii tasapuolisesti ja ohjaa 
yhteisöä ristiriitojen ratkaisussa. Asiat ovat asioita eikä niitä tarvitse ottaa henkilökohtaisesti. Yhden 
ihmisen hankalaksi koettu käytös ilmentää usein jotakin yhteisön rakenteellista epäkohtaa, johon 
vaikuttamalla vaikutetaan myös ihmisten käyttäytymiseen. Tällaisen kävijän leimaaminen hankalaksi 
olisi helppoa, muttei toimivaa, saati sitten inhimillistä. Leimaamisen ja syyttelyn kaltaiset keinot vain 
rikkovat yhteisöllisyyttä eivätkä auta yksilöäkään. On hyvä ymmärtää, että jokaisella ihmisellä on syy 
toiminnalleen, vaikkei se meidän näkökulmastamme vaikuttaisi loogiselta. Kohtaavan työn parhaita 
puolia on ymmärryksen lisääntyminen, oppii itsestä ja toisista. Erilaiset näkemykset ovat rikkaus. Ne 
auttavat yhteisöä kasvamaan ja kehittymään. Yhteisöllisten ilmiöiden ihmettely yhdessä minä-viestien 
(”minusta tuntuu”/”minä olen kokenut” jne.) kanssa auttaa usein vaikeiden asioiden puheeksi otossa 
ja asioiden selvittämisessä (vs. sinä-viestit: ”sinä aina”). Jämäkkä rajojen asettaminen tulee myös eteen 
aika ajoin ja kertoo välittämisestä. 

Yhteisöllisen toiminnan haasteena on tasapuolisuuden vaaliminen: on hyvä miettiä, miten ehkäistään 
se, että yksi kovaääninen yksilö tai pieni ryhmä yhteisön sisällä määrittele koko yhteisön toimintaa, 
jolloin muille ei jää mahdollisuutta tai edes halua vaikuttaa yhteiseen asiaan. Tällöin on vaarana tukea 
ja mahdollistaa ihmisen haitallista toimintaa. Henkilöstö ei koskaan näe kaikkea, mitä yhteisön sisällä 
tapahtuu. Siksi on tärkeää luoda erilaisia kuulemisen paikkoja, myös yhteisöllisen toiminnan ulkopuo-
lella. On tärkeää luoda turvallinen ilmapiiri, jossa ihminen kokee, että voi ottaa esimerkiksi ulkopuo-
liseksi jättämisen kokemuksensa esille eikä kukaan vähättele hänen kokemustaan. Jokaisen ihmisen 
kokemus on tärkeä ja arvokas, eikä kenenkään kokemus ole toista oikeampi.

Luottamuksellinen kohtaaminen

Elokolossa voi käydä kertomatta nimeään tai muita henkilötietoja. Osa kävijöistä tunnetaankin vain 
lempinimeltä. Ihminen saa itse päättää minkä verran haluaa itsestään kertoa. Kohtaamispaikoissa on 
hyvä opetella omien rajojen asettamista. Ihminen voi kertoa itsestään vain sen verran kuin itse haluaa. 
Kohtaamispaikan toimintaan ei tarvitse sitoutua. Osa kävijöistä käy joka päivä, toiset harvemmin. Jot-
kut käyvät kohtaamispaikassa kerran tarvitessaan apua johonkin asiaan tai osallistuessaan johonkin 
tapahtumaan, toiset ovat käyneet Elokolossa jo vuosikausia. Suuri osa Elokolojen kävijöistä on pidem-
pään käyneitä vakiokävijöitä. He voivat opastaa uusia tulijoita ”talon tavoille” ja ottaa ihmisen mukaan 
yhteisöön. Kohtaamispaikan henkilöstöä koskee vaitiolovelvollisuus. Kävijöistä ja heidän henkilökoh-
taisista asioistaan ei luonnollisestikaan kerrota eteenpäin. Toiminnassa noudatetaan EHYT ry:n eettisiä 
periaatteita. Työntekijät noudattavat ilmoitusvelvollisuutta: joskus on aihetta tehdä huoli-ilmoitus, jos 
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huoli ihmisen yksin pärjäämisestä herää. Tällöin asiasta keskustellaan yhdessä kävijän kanssa.

Päihteidenkäytön, esimerkiksi laittomien päihteiden suhteen, ehkäisevä työ ja ohjaus on ensisijainen 
toimintamuoto. 

Iloinen ja ymmärtävä asiakaspalveluasenne auttaa myös Elokolo-työssä, vaikka kohtaamispaikoissa ei 
käykään asiakkaita, vaan kävijöitä. Jokainen yhteisön jäsen on yhtä tärkeä ja arvokas. Ihmiset kohda-
taan kunnioittavasti ja ystävällisesti. Kohtaamispaikan työntekijä saattaa olla ihmiselle ainoa ystävälli-
nen ihmiskontakti koko päivänä. Kohtaamispaikan henkilökunta kohtaa ihmiset ammatillisesti vapaina 
omista ennakkoasenteistaan ja käsityksistään. Kohtaava työ on oivallinen paikka opetella omista tul-
kinnoista vapautumista. Tärkeänä työvälineenä toimii oman toiminnan reflektointi (itsereflektointi). 
On hyvä miettiä, miten joku kohtaamistilanne eteni, mikä meni hyvin, mitä olisi voinut tehdä toisin. 
Hedelmällistä on miettiä omaa rooliaan, miten voi itse vaikuttaa vuorovaikutuskuvioon sitä kehittävästi. 

Onnistuneeseen kohtaamiseen riittävät usein jo pelkkä läsnäolo ja kuuntelevat korvat. Ihmisten tari-
noita ja tilanteita kuunnellaan, heihin suhtaudutaan myönteisesti ja kannustetaan tarpeen mukaan. 
Toiminta on ratkaisukeskeistä, joten keskustelua on hyvä ohjata siihen, mitä asioille voi tässä hetkessä 
tehdä kunnioittaen toki ihmisen omaa muutosprosessia. Ihminen itse tietää, mikä hänelle on sillä het-
kellä parasta. Muutoksen vaatiminen tai siihen painostaminen ulkopuolelta aiheuttaa usein vain syyl-
lisyyttä ja häpeää ja saa ihmisen lukkiutumaan haitalliseen käytökseen. Sen sijaan oman huolen voi, ja 
se kannattaakin, ottaa puheeksi. Kaikkiin kysymyksiin ei voi, eikä edes tarvitse, löytää ratkaisua. Haasta-
vissa tilanteissa jo yksikin myötäelävä ihminen voi tuoda helpotusta. Tärkeintä on kuunnella ihmistä ja 
ohjata tarvittaessa eteenpäin. Ihmisen itsemääräämisoikeuden ja omien näkemysten kunnioittaminen 
on ensiarvoisen tärkeää. Ihminen saa aina kieltäytyä tarjotusta avusta. 

Haastavasti käyttäytyvien kävijöiden kohtaamiseen on hyvä saada lisäkoulutusta ja koko tiimin tuki, 
jotta työntekijä oppii suhtautumaan asioihin ammatillisesti henkilökohtaisesti ottamisen sijaan ja toi-
mimaan erilaisissa kohtaamistilanteissa rakentavasti. Kohtaamiset voivat synnyttää itsessä negatiivisia 
tunteita, jolloin helppo ratkaisu on leimata kohdattu ihminen hankalaksi. On kuitenkin hyvä pitää mie-
lessä, että ihmisellä on aina syy toiminnalleen, vaikka käytös ei omasta näkökulmastamme tuntuisikaan 
toimivalta. Taustalla voi olla monenlaista luottamuspulaa ja kohdattuja pettymyksiä suhteessa muihin 
ihmisiin. Elokoloissa uskotaan, että ihmisen on mahdollista muuttaa toimintaansa. Ilman turvallista 
ympäristöä ja toiminnasta saatua palautetta omaa haittoja aiheuttavaa toimintaa on lähes mahdotonta 
muuttaa. Kohtaavassa työssä on keskeistä tunnistaa kohtaamisten itsessä aikaansaamia reaktioita ja 
opetella itsereflektion ja työnohjauksellisten keskustelujen kautta niiden työstämistä. 
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Rahoitus

Kohtaamispaikkatoimintaan on mahdollista hankkia rahoitusta useammasta eri lähteestä. Usein moni-
muotoinen toiminta vaatiikin useampia rahoituslähteitä. Tarvittavat tilat voidaan vuokrata tai saada 
maksutta käyttöön esimerkiksi kunnalta tai toiselta järjestöltä. Saattaapa joillakin toimijoilla olla omat-
kin tilat, esimerkiksi aikoinaan talkoilla rakennettu talo.

Valtakunnallisesti tärkein kohtaamispaikkatoiminnan ja muun matalan kynnyksen toiminnan rahoittaja 
on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Avustukset ovat yleensä pidempiaikaisia kohden-
nettuja avustuksia tai tietylle ajanjaksolle (esim. 3 vuotta) määriteltyjä hankeavustuksia. STEA:n avus-
tuksia hakiessa kannattaa tutustua huolellisesti avustus- ja hakuohjeisiin, osallistua STEA:n koulutuksiin 
ja olla ennalta yhteydessä avustusvalmistelijoihin.

Kaupungit ja kunnat myöntävät avustuksia kohtaamispaikkatoimintaan järjestöavustuksia jakaessaan. 
Oikea paikka hakea avustusta on usein sosiaali- ja terveyslautakunta, mutta joissain kunnissa kaikki 
järjestöavustukset on keskitetty yhdelle luukulle tai suoraan kaupunginhallitukselle. Kannattaa siis olla 
yhteydessä oman kunnan avustusvalmistelijoihin ja selvittää kunnan avustushakukäytännöt. Kunnalta 
voi kysyä myös mahdollisia vapaita tai ilmaisia tiloja kaikille avoimen ja maksuttoman kohtaamispaikka-
toiminnan toteuttamiseen. 

Kohtaamispaikassa tapahtuvaan työllistämiseen voi yhdistys hakea palkkatukea työ- ja elinkeinotoimis-
tosta. Palkkatukea voi saada työttömän tai osatyökykyisen työllistämiseksi 100 %, 50 % tai 40 % palkka-
kuluista, riippuen työttömyyden kestosta. Monet kaupungit myös myöntävät työllistämisen kuntalisää, 
jota voi hakea tiettyjen kriteerien täyttyessä, jos valtion maksama palkkatuki ei riitä henkilön työllistä-
miskulujen kattamiseen. Isompien työllistämishankkeiden kuluihin on mahdollista saada myös työvoi-
mapoliittista avustusta alueen ELY-keskukselta. TE-toimistojen käytännöt saattavat vaihdella ja muuttua 
tiheään, joten ne on aina syytä tarkastaa paikallisesti ennen avustuksen hakemista.

Rahoitusta voi hakea myös EU:n rakennerahasto-ohjelmista, kuten Euroopan sosiaalirahastolta (ESR). 
Rakennerahastojen tuki vaatii paljon projektin valmistelulta, hallinnolta sekä vähintään 20 % oman 
rahoitusosuuden. STEA:n avustusta voi tietyin edellytyksin yhdistää ESR:n rahoittamiin hankkeisiin. Täl-
löin ESR-hankkeen sisällön on oltava riittävän yhdenmukainen STEA:lta haettavan avustuskohteen sisäl-
lön kanssa. Ennen avustuksen hakemista kannattaa kuitenkin tarkistaa ESR-hankkeen rahoitusehdot 
muiden tukien hyväksyttävyydestä ja yhteen sovittamisesta ESR-rahoituksen myöntävältä viranomai-
selta (ELY-keskukset, maakuntien liitot tai sosiaali- ja terveysministeriö).

EU:n avustusohjelmista yksinkertaisin on EU:n ruoka-apu yhteisön vähävaraisimmille. Sitä hallinnoi 
Suomessa Ruokavirasto (vuosien 2014–2020 tieto). Ohjelmaan kumppaneiksi hyväksytyt yhdistykset 
saavat jaettavaksi elintarvikkeita.
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Eri ministeriöillä, esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriöllä (OKM) ja Työ- ja elinkeinoministeriöllä 
(TEM) voi olla myös erillisiä rahoituksia esimerkiksi nuorten ja maahanmuuttajien parissa toimiville 
hankkeille.

Rahoitusta voi hakea myös useilta valtakunnallisilta ja paikallisilta säätiöiltä ja rahastoilta. Valtakunnal-
lisista säätiöistä löytyy tietoa Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan (SRNK) verkkosivuilta (saatio-
palvelu.fi). Säätiöiden ja rahastojen avoimet haut ilmoitetaan Aurora-tietokannassa (aurora-tietokanta.
fi), jota ylläpitää Turun yliopisto ja SRNK. Myös valtakunnalliset ja paikalliset yhdistykset sekä seurakun-
nat voivat tukea avustuksin ja lahjoituksin jäseniään sekä tärkeiksi katsomiaan toimintoja.

Elinkeinoelämääkään ei kannata unohtaa. Muun muassa yrityksiltä ja vakuutusyhtiöiltä on mahdollista 
hakea pieniä lahjoituksia konkreettisiin tarkoituksiin, esimerkiksi ensiaputarvikkeisiin. Paikalliset yrittä-
jät haluavat usein tukea lähiyhteisöjään ja muun muassa pian vanhaksi käyviä elintarvikkeita saa usein 
säännöllisesti jakoon sitä kauppiailta pyytäessään.

Rahoitusta voi kerätä myös yksittäisinä lahjoituksia, mutta silloin pitää muistaa rahankeräyslupa. 
Keväällä 2020 voimaan astuneessa rahankeräyslaissa hakuprosessia kevennettiin huomattavasti. Myön-
tämisen edellytyksenä on pääsääntöisesti keräyksen järjestäjän toiminnan tarkoituksen ja keräystarkoi-
tuksen yleishyödyllisyys. Rahankeräysluvan haltijan tulee tehdä vuosittain Poliisihallitukselle ilmoitus 
rahankeräysten järjestämisestä, keräystuotosta ja tuoton käyttämisestä sekä vuosisuunnitelma tule-
vista rahankeräyksistä.

Kertaluontoisen pienkeräyksen järjestämisestä riittää ilmoitus poliisilaitokselle. Pienkeräyksen järjes-
täjältä ei edellytetä toiminnan tarkoituksen yleishyödyllisyyttä, ja keräyksen voi järjestää muuhunkin 
kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen, ei kuitenkaan elinkeinotoiminnan tukemiseen tai oikeushenkilön 
varallisuuden kartuttamiseen. Pienkeräyksen tuotto saa olla korkeintaan 10 000 euroa ja se saa kestää 
enintään kolme kuukautta.

Varojen keräämisessä voi käyttää myös luovuutta ja esimerkiksi valmistaa yhdessä tuotteita tai leivon-
naisia myytäväksi erinäisissä tapahtumissa. Kohtaamispaikan kahvilan tuottojen suhteen on muistet-
tava, että yleishyödyllinenkin yhdistys joutuu maksamaan veroja yli 10 000 euron vuotuisesta myyn-
nistä. Ajantasainen verokäytäntö kannattaa aina tarkistaa verottajalta.

Rahoituksen hankkimisen rinnalla tulee aina muistaa myös hyvin hoidettu taloushallinto ja kirjanpito. 
Kohtaamispaikan taustalla tulee olla toiminnasta vastuussa oleva taho (yhdistys, osuuskunta, säätiö, 
kunta), jonka talouden puitteissa toimitaan.
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Yhteistyökumppanit

Yhteistyön merkitys kohtaamispaikkatoiminnassa on keskeistä monestakin syystä. Toiminta on juuri 
niin elävää kuin eri toimijoiden yhteistyö siitä tekee. Toimintaa voi harvoin järjestää ilman useamman 
tahon yhteistyötä, jolloin yhteistyö on toiminnan resurssi ja edellytys. Yhteistyötä tarvitaan erilaisten 
aktiviteettien ja monipuolisten toiminnan järjestämiseksi sekä kohderyhmän kattava tavoittamisen 
vuoksi. Sekä suuret valtakunnalliset yhteistyökumppanit että pienemmät paikalliset yhteistyöverkostot 
ovat oleellisia kohtaamispaikkatoiminnan laadukkaalle toteuttamiselle. 

Valtakunnallisella tasolla EHYT tekee yhteistyötä muiden järjestöjen ja verkostojen kanssa. Tärkeitä yhteis-
työkumppaneita ovat muun muassa Setlementtiliitto, Kansalaisareena, A-Kiltojen liitto, Sininauhaliitto, 
Vailla vakituista asuntoa VVA ry, Työttömien valtakunnallinen edunvalvontajärjestö TVY ry, Suomen sosi-
aali- ja terveys SOSTE sekä Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin. Yhteistyöllä 
pyritään yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, toimintamahdollisuuksien parantamiseen, erilaisten tapah-
tumien ja seminaarien järjestämiseen sekä paikallisen kohtaamispaikkatoiminnan tukemiseen. Monilla 
valtakunnallisilla järjestöillä Marttaliitosta Takuu-Säätiöön ja Kuluttajaliitosta MIELI Suomen Mielenter-
veys ry:n on erilaisia toimintasisältöjä ja materiaalia muun muassa elämänhallinnan tukemiseen. Muiden 
toimijoiden laadukkaita materiaaleja hyödynnetään kohtaamispaikoissa kävijöiden tarpeiden mukaan. 

Alueellisella tasolla järjestöjen alueelliset verkostot, erityisesti järjestö- ja kumppanuustalot, ovat tär-
keitä yhteistyökumppaneita. Järjestö- ja kumppanuustalot pohjaavat järjestöjen yhteistyölle ja ovat 
siksi erinomaisia verkostoitumisen alustoja. Jo pitkään toimineita pioneereja ovat esimerkiksi Seinä-
joen järjestötalo, Joensuun Kansalaistalo ja Oulun Kumppanuuskeskus. Viime vuosina joukkoon ovat 
liittyneet muun muassa Kumppanuustalo Artteli Tampereella, Kansalaistoiminnankeskus Matara Jyväs-
kylässä, Hämeenlinnan Kumppanuustalo, Rovaniemen Järjestötalo ja Kumppanuustalo Viikari Kotkassa. 
Kumppanuustalojen toiminta-ajatuksena on vielä kohtaamispaikkojakin vahvemmin yhdistystoimijoi-
den välillä toteutettava yhteistyö, josta syntyy lisäarvoa kaikille yhdistysten toimintaan osallistuville 
tahoille. Kumppanuustaloissa onkin usein eri tahojen yhteistyönä ylläpidettävä kohtaamispaikka, tai 
useita erilaisia ja eri kohderyhmille suunnattuja kohtaamispaikkoja.

Vaikka kohtaamispaikkatoiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta, voidaan esimerkiksi 
seurakuntien kanssa tehdä yhteistyötä, joka voi käytännössä toteutua muun muassa diakoniatyön, 
vapaaehtoistoiminnan sekä yhteisen tapahtumista ja toiminnasta tiedottamisen osalta. Diakoni tai 
päihdetyön diakoni voi esimerkiksi vierailla kohtaamispaikassa sovittuna aikoina. Kuntien kanssa yhteis-
työtä tehdään muun muassa alueellisten verkostojen ja järjestöverkostojen puitteissa sekä osallistu-
malla ehkäisevän päihdetyön, tai muihin päihdetyön, verkostoihin. Työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa 
tehdään yhteistyötä muun muassa työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Kohtaamispaikoissa tehdään monenlaista yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa aina kohtaamispaikan 
yhteistyöllä toteutetuista ryhmistä yhdessä organisoituihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Kohtaamispai-
kan sijaintialueen asukasyhdistysten kanssa on myös luontevaa tehdä yhteistyötä. Eikä pidä unohtaa 
kohtaamispaikan alueen asukkaita, joita voi ja kannattaa kutsua kohtaamispaikkaan tutustumaan. Lähi-
talojen isännöitsijöiden, taloyhtiöiden ja asukkaiden kanssa on hyvä olla yhteyksissä vähintään molem-
minpuolisen tiedonkulun ja sujuvan yhteiselämisen varmistamiseksi.
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Näin perustat Elokolon

Paikalliset yhdistykset ja toimijat voivat perustaa alueelleen Elokolon tai muun kohtaamispaikan ja 
liittyä halutessaan mukaan EHYT ry:n kohtaamispaikkaverkostoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Elokolo-nimi ja ilme ovat helposti lähestyttäviä ja saavutettavia eivätkä ne sulje ulos mitään ryhmiä 
tai yksilöitä. Elokoloksi ryhtyvä kohtaamispaikka saa käyttöönsä Elokolo-ilmeen, esite- ja julistepohjia, 
ikkunateippauspohjia sekä tukea toiminnan järjestämiseen.

Kohtaamispaikkaverkostoon liittymisen edellytyksinä ovat:

• Toiminta on kaikille avointa matalan kynnyksen toimintaa
• Toiminta on poliittisesti, uskonnollisesti ja kaupallisesti sitoutumatonta
• Toiminta on päihteetöntä
• Vuosittaisista käyntimääristä raportoidaan EHYTille
• Kohtaamispaikassa pidetään esillä EHYTin materiaaleja ja ikkunassa verkostoon 

 kuulumisesta kertovaa tarraa

Osana EHYTin verkostoa kohtaamispaikka saa:

• EHYTin ja sen yhteistyökumppaneiden materiaalia ja muita virikkeitä 
• Valtakunnallisesti toimivan järjestön tuen toiminnan järjestämiseen, rahoituksen  

hakemiseen, toiminnasta raportoimiseen ja työllistämiskysymyksiin
• Erityisosaamista ehkäisevän päihdetyön sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 

kysymyksissä 
• Verkoston kautta yhteyden muihin kohtaamispaikkatoimintaa järjestäviin tahoihin

Nimeltään Elokoloksi haluavalta paikalta edellytetään lisäksi:

• Toiminnassa sitoudutaan noudattamaan Elokolon huoneentaulun periaatteita ja  
huoneentaulua pidetään esillä kohtaamispaikassa

• Toiminnasta ja sen vaikutuksista raportoidaan EHYTille
• Toimintaa ylläpitävä yhdistys on EHYTin jäsen
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2. Kohtaamispaikan  
arkea ja juhlaa

Sisältö: Liisa Äyräs, Leila Järvenpää & Terhi Niemelä 
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Kohtaamispaikan perusarki muodostuu toistuvista rutiineista ja toiminnan sisällöistä. Arkea värittä-
vät kohtaamispaikoissa järjestettävät tilaisuudet ja tapahtumat, joilla luodaan juhlan tuntua. Kaikille 
avointa toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kävijöiden, vapaaehtoisten ja työntekijöiden 
kesken. Ilman yhteistä suunnittelua saattaa käydä niin, että henkilöstö on yksin toteuttamassa ohjel-
maa, johon kenelläkään ei ole kiinnostusta osallistua. Usein suunnittelu aloitetaan jollakin pienellä 
porukalla, joka tuppaa kasvamaan toiminnan konkretisoituessa suunnitelmista toteutukseen. Ideoista 
kannattaakin keskustella kaikkien kohtaamispaikassa käyvien kanssa jo varhaisessa vaiheessa, jolloin 
kävijä voi jatkaa ideointia esimerkiksi tarjoutumalla hoitamaan jonkun osuuden järjestelyistä tai tuot-
tamaan tapahtumaan pienen ohjelmanumeron. Osallistumisen ja oman aktiivisuuden kautta ihminen 
voimaantuu ja luotto omiin kykyihin kasvaa sekä kokemuksen että muilta saadun kannustavan tai kehit-
tävän palautteen myötä. 

Kohtaamispaikat rakentuvat omanlaisikseen siellä käyvien ja toimivien ihmisten mukaan. Toiminnan 
sisältöjen lisäksi yhteisön jäsenet luovat yhdessä kohtaamispaikan tunnelman. Tässä kappaleessa kur-
kistetaan kohtaamispaikan käytännön toimintaan. Kappaleessa esitettyjä Elokolo-toiminnan oppeja voi 
vapaasti hyödyntää kohtaamispaikkatoiminnan käynnistämisessä. Luvusta kannattaa poimia vinkkejä 
siihen, mitä toimintamuotoja voi esimerkiksi lähteä kokeilemaan. Kehitystyö tapahtuu omassa kohtaa-
mispaikkayhteisössä yhdessä kohtaamispaikassa käyvien ihmisten kanssa.
  
On kuitenkin hyvä muistaa, että kaiken toiminnan pääasiallisena tarkoituksena on kohtaamisten mah-
dollistaminen ja niiden helpottaminen. Toiminta ei ole itseisarvo. Kohtaamispaikassa on hyvä olla myös 
riittävästi vapaata oleilu- ja seurusteluaikaa, sillä liian hektisessä ympäristössä läsnäoleva kohtaaminen 
vaikeutuu. 

Tästä kappaleesta löydät 
• Elokolojen huoneentaulun: pelisäännöt tekevät tilasta kaikille turvallisen

Lisäksi löydät tietoa ja idea-aihioita
• Kohtaamispaikan perusarjen rakentamiseen
• Tilan rakentamiseen ja käyttöön
• Toiminnan sisältöihin

Voit myös tutustua
• Kohtaamispaikan arkea värittäviin toimintoihin ja tapahtumiin
• Vinkkeihin kohtaamispaikan tapahtumien järjestämisestä

Lopuksi esittelyssä:
• E-Elokolo toiminta – kohtaamisia ja mielekästä tekemistä verkkoympäristöissä
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Pelisäännöt:
Elokolon huoneentaulu

Jokaisella yhteisön jäsenellä, niin kävijöillä, vapaaehtoisilla kuin työntekijöilläkin on oma elämäntari-
nansa. Elokolot ovat oivallisia paikkoja jakaa noita tarinoita, vaihtaa sekä ajatuksia että kokemuksia, 
oman halunsa mukaan. Kohtaamispaikoissa tarinoiden kertomiseen on aikaa, toisin kuin monissa pal-
veluissa, joissa aikaa on rajallisesti. Elokoloissa omaa kokemusta voi käyttää työvälineenä ja ymmär-
ryksen lisääjänä. Elokolossa jokainen saa olla sellainen kuin on. Toisten kohtaaminen avoimin mielin ja 
uteliaalla asenteella on tärkeää, samoin taito kuunnella. Kohtaamispaikoissa voi harjoittaa omia koh-
taamisen taitojaan, lisätä omaa ymmärrystään ja suvaitsevaisuutta toisin ajattelevia ja tuntevia ihmisiä 
kohtaan. Jokainen oppii! 

Erilaiset maailmankuvat eivät aina kohtaa kitkatta. Kitkan tarkoituksena on löytää entistä vahvempi 
liima, joka sitoo meidät ihmiset terveellä tavalla toisiimme. Ristiriidat on kuitenkin tehty ratkottaviksi. 
Kun arvostaa toista, voi odottaa arvostusta myös itselleen. Jotta kaikki voisivat ristiriitojenkin keskellä 
tuntea olonsa turvalliseksi, on hyvä laatia kohtaamispaikan pelisäännöt, joiden pohjalta kohtaamispai-
kassa toimitaan. Pelisääntöihin, eli perusasioiden äärelle, on hyvä palata erityisesti silloin, kun ristiriita-
tilanteet saavat tunteet kuumenemaan.  

Kohtaamispaikan pelisäännöt on hyvä laatia yhdessä kävijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Kun pääsee 
itse mukaan laatimaan sääntöjä, on niiden noudattamiseen helpompi sitoutua. Uuden kävijän tullessa 
ensimmäistä kertaa kohtaamispaikkaan on hyvä kertoa yhteisistä pelisäännöistä muiden käytännön 
asioiden ohella. 

Elokolon huoneentaulu esimerkkinä kohtaamispaikan pelisäännöistä:

• Elokolo on kaikkien kohtaamispaikka 
• Elokolo on päihteetön tila
• Puhukaa toistenne kanssa – älkää toisistanne 
• Jokainen meistä voi tukea vertaisena toista
• Elokolo on kaikesta syrjinnästä vapaa tila 
• Kuunnelkaa toisianne 

------------------------------------------------------------------------------
Arkipäivä kunniaan, toisistamme huolehtien!
Kaveria ei jätetä!
Yhteistyössä on voimaa!
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Pelisäännöt on hyvä laittaa näkyvälle paikalle kohtaamispaikassa ja muistutella ihmisiä tarvittaessa 
niiden noudattamisesta. 

Elokolossa käyttäydytään kuten yhteisissä tiloissa yleensä. Jos yhteisiä pelisääntöjä ei noudateta tai 
joku yhteisön jäsenistä häiritsee muita omalla toiminnallaan, on Elokolon henkilökunnalla oikeus evätä 
kävijältä Elokoloon tuleminen. Porttikieltoja pyritään välttämään, mutta joskus porttikielto voi kui-
tenkin toimia varoitteena. Yleisesti ihmisiltä voi ja tulee vaatia siistiä käytöstä sekä toisten huomioo-
nottamista. Kiusanteko ja sen salliminen ei tee kenellekään, ei myöskään tekijälleen, ja siksi huonolle 
käytökselle on tärkeää asettaa rajat mieluusti jo varhaisessa vaiheessa. Rajojen asettaminen ja niiden 
vaaliminen on tärkeää, sillä Elokolo-yhteisöissä myös harjoitellaan yhteiskunnassa tarvittavia normeja 
ja taitoja. Jämäkkyystaitoja ja rajojen asettamista voi opetella, jos rajojen asettaminen tuntuu vaikealta 
tai herättää itsessä huonon omantunnon tai syyllisyyden kaltaisia tuntemuksia. 
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Kohtaamispaikan perusarki

Kohtaamispaikan seinien sisälle mahtuu toimintaa laidasta laitaan. Elokolojen perusarkea rytmittävien 
kohtaamisten ja kahvilatoiminnan lisäksi kohtaamispaikoissa voidaan järjestää esimerkiksi toiminnal-
lisia ryhmiä: liikuntaryhmiä, peliporukoita (tietokilpailut, kortti- ja lautapelit tai mölkky), luovan toi-
minnan ryhmiä (käsitöitä ja askartelua, kuten joulukorttipaja, lasikorujen valmistusta tai kahvipussien 
punontaa). Takavuosien suuri yleisömenestys on ollut flirttikurssi. Myös erilaiset keskustelu- ja vertais-
ryhmät ovat tervetullut lisä kohtaamispaikan toimintaan. EHYT ry:n alkoholinkäytön hallintaan tähtäävä 
Cafe Taitolaji-toiminta on ollut mutkaton osa Elokolon säännöllistä toimintaa. Kohtaamispaikan poru-
kalla saatetaan käydä myös teatterissa, kuntosalilla tai luontoretkillä.

Kohtaamispaikan perusarki voi rakentua monista erinäköisistä palikoista. Yhteisissä suunnittelutuo-
kioissa voidaan sopia esimerkiksi tehtävien jakamisesta ja pienistä hankinnoista. Aluetyöntekijä tai muu 
kohtaamispaikan vastuuhenkilö vastaa käytettävistä resursseista. 

Esimerkki Pirkkalan Elokolon monipuolisesta viikko-ohjelmasta:

Maanantai: Kuntosaliporukka ja lahjoituksena saatujen elintarvikkeiden jakelua
Tiistai: Lautapelien pelaamista, retki tai asiantuntijaluento teemalla elämän- ja taloudenhallinta ja terveys
Keskiviikko: Verenpaineen mittausta ja terveysneuvontaa
Torstai: Yhteislaulua
Perjantai: Kävijöiden alustamat Perjantaipuheet ja kerran kuussa Maan ja taivaan väliltä -alustus yhteis-
työssä seurakunnan työntekijän kanssa

Lisää ideoita kohtaamispaikan perusarjen rakentamiseksi löydät myös seuraavasta vapaaehtoistoimin-
taa koskevasta kappaleesta. 

Kahvilatoiminta

Moni kohtaamispaikka tarjoaa pienimuotoisia kahvilapalveluita. Kahvilatoiminta ei kuitenkaan ole toi-
minnan päätarkoitus. Kahvilatoiminta voi tarjota esimerkiksi kahvilatyöstä kiinnostuneelle työntekijälle 
oivallisen harjoitusalustan. Kävijät saattavat olla nälkäisiä saapuessaan kohtaamispaikkaan. Moni on 
tottunut ruoanlaittotaitojen puuttuessa syömään yksipuolisesti esimerkiksi pelkkää valmisruokaa.

Kohtaamispaikassa ei kaupallisten kahviloiden tavoin ole ostopakkoa, vaan paikalle voi tulla vain viettä-
mään aikaa ja seurustelemaan muiden ihmisten kanssa. Kahvilan toiminnassa otetaan huomioon ruoan 
edullinen hinta. Kahvilatoiminnalla ei tavoitella voittoa ja hinnat pidetään pienimmällekin kukkarolle 
sopivina. Monessa Elokolossa on yhdestä useampaan kertaan viikossa tarjolla puuroa, leipää, hedelmiä 
ja joskus myös makeita leivonnaisia. Erilaisten tilaisuuksien yhteydessä on usein maksuton kahvitarjoilu 
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ja lisänä pientä purtavaa. Muutamassa suuremmalla keittiötilalla varustetussa Elokolossa tarjotaan vii-
koittain lämmintä kotiruokaa. Esimerkiksi Helsingin Elokolossa saa maksutonta aamupuuroa vuoden 
jokaisena päivänä. Aamupuuroa on yleensä saatavilla ainakin puoleen päivään saakka. 

Kahvilan hinnasto kannattaa pitää näkyvällä paikalla. Hinnan lisäksi ruokaa tarjottaessa on hyvä ajatella 
ruoan terveellisyyttä. Kävijöiden toiveita esimerkiksi leivänpäällisten ja ruokajuomien suhteen pyritään 
täyttämään mahdollisuuksien mukaan. Puurot, leivät ja ruuat annostellaan kävijöille hygieniasyistä. 
Keittiössä toimiville henkilöille on syytä järjestää hygieniapassikoulutus ja -testi. Jos Elokolon henki-
lökuntaan kuuluu ruoanlaittotaitoisia työntekijöitä tai vapaaehtoisia, voi heille olla mielekästä päästä 
hyödyntämään omaa osaamistaan joko kahvilatoiminnassa tai erilaisilla ruoanlaittoon liittyvillä teema-
kerroilla tai kursseilla (kts. vapaaehtoistoiminnan kappale).

Ilmoitustaulu

Ilmoitustaululla voi pitää omia ja yhteistyökumppaneiden ilmoituksia. Joskus myös kohtaamispaikan 
kävijät tuovat ilmoitustaululle muiden yhdistysten ilmoituksia. Jollekin kävijälle tämänkaltaisesta tie-
dottamisesta saattaa muodostua mielekäs vapaaehtoistehtävä. Ilmoitustauluja voi tehdä useampiakin 
eri tarkoituksiin. Esimerkiksi liitutaulusta saa hyvän ja helposti puhdistettavan ilmoitustaulun. Ilmoitus-
taulu on hyvä täyttää pääasiassa maksuttomasta toiminnasta. Tieto oman alueen ruoka-avun tarjoajista 
on hyvä olla esillä, samoin tieto alkavista vertaisryhmistä ja kunnan omasta toiminnasta esimerkiksi 
talousneuvonnan suhteen. Yhteistyökumppaneita voi pyytää toimittamaan tiedon alkavista ryhmistä 
ja tulevista tapahtumista. Voi myös olla hyvä idea tilata muiden toimijoiden uutiskirjeet, joita voi tulos-
taa ilmoitustaululle. Tärkeimmät tiedotteet ja kahvilan hinnasto kannattaa pitää keskeisellä paikalla. 
Monesta asiasta tiedotetaan nykyään vain sosiaalisen median kautta. On kuitenkin hyvä huomioida, 
että läheskään kaikki eivät seuraa sosiaalista mediaa säännöllisesti. Tieto kaikista kohtaamispaikan 
tapahtumista on hyvä laittaa hyvissä ajoin tulostettuna versiona myös ilmoitustaululle. Ilmoitustaulu 
on hyvä siivota säännöllisesti, sillä tärkeimmät ilmoitukset eivät muutoin erotu vanhojen ilmoitusten 
joukosta.

Päivän lehdet

Kävijöillä on mahdollisuus lukea päivän sanomalehdet sekä vaihtelevasti aikakausi- ja erikoislehtiä. Leh-
tiä voidaan myös hankkia kävijöiden toiveiden mukaan. Asiasta voi neuvotella EHYT ry:n aluetyönteki-
jän kanssa. Kohtaamispaikasta on hyvä löytyä tärkeimmät sanomalehdet, vähintään maakunnalliset ja 
paikalliset, mutta miksei myös valtakunnallisia. Lisäksi kohtaamispaikkaan voi tilata erilaisia aikakaus-
lehtiä sekä harraste- ja muita erikoisjulkaisuja. Joitakin lehtiä saa myös julkaisijoilta ilmaiseksi. Niitä 
voivat julkaista voittoa tavoittelemattomat tahot. Julkaisija voi kysyttäessä tarjota lehden ilmaiseksi 
kaikille avoimeen kohtaamispaikkaan. Kohtaamispaikka voi myös kysyä, pääsisikö jonkun paikallisen 
ilmaisjakelulehden tai esimerkiksi Voima-lehden jakelupisteeksi. Monet kävijät ovat tuoneet kierrätys-
periaatteella kohtaamispaikkaan omia jo lukemiaan lehtiä. Tällöin on hyvä muistaa leikata ihmisen hen-
kilökohtaiset (osoite)tiedot pois lehden takakannelta.
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Tietokone, tulostin, televisio ja radio

Toimivalla verkkoyhteydellä, ajantasaisella virustorjunnalla sekä tavanomaisilla toimisto-ohjelmilla 
varustetut tietokoneet sekä tulostin ovat tärkeä osa kohtaamispaikan palveluita. Elokoloissa voi käydä 
maksutta tai pientä korvausta vastaan tulostamassa esimerkiksi Kelan hakemuksia tai muita virallisia 
asiakirjoja, maksaa laskujaan verkkopankissa jne. Tietokoneen käyttöön voi pyytää apua joko muilta 
kävijöiltä tai henkilökunnalta. 

Kohtaamispaikan tietokoneella nettiä käytettäessä kannattaa selaimen valikosta valita yksityinen sela-
ustila (esim. Incognito- tai InPrivate-tilat), jolloin omat selailu- ja kirjautumistiedot häviävät selaimen 
sulkemisen yhteydessä. Tarkempia ohjeita yksityiseen selaukseen löytyy googlaamalla ”yksityinen sela-
ustila”. Jos ei ole käyttänyt yksityinen selaus -tilaa nettisivuilla käydessään, on tärkeää muistaa kirjautua 
ulos omilta sähköposti- ja sosiaalisen median tileiltään pelkän netin sulkemisen lisäksi. Jos kohtaamis-
paikan koneelle on ladattu joitakin asiakirjoja, on tärkeää poistaa sieltä omat, erityisesti henkilötietoja 
sisältävät, tiedostot heti käytön jälkeen, sillä koneet ovat kaikkien yhteisessä käytössä. Elokolon henki-
löstön on hyvä tarkistaa tilien sulkeminen, tietokoneen Ladatut tiedostot ja Roskakori-kansiot päivittäin 
ja sulkea tai tyhjentää ne tarvittaessa, jotta kenenkään henkilökohtaiset tiedot ja yksityisasiat eivät 
leviä ulkopuolisille.

Jos tietokoneiden parissa puuhaaminen kiinnostaa enemmänkin, kaipaa mielekästä tekemistä ja ajat-
telee omista taidoista voivan olla hyötyä muillekin, voi alkaa Elokolon tietokoneasioista vastaavaksi 
vapaaehtoiseksi. Kiinnostuksesta kannattaa vinkata kohtaamispaikan vastuutyöntekijälle, jonka kanssa 
asiaa voi lähteä yhdessä edistämään.

Jos kohtaamispaikassa on televisio ja radio, voi niitä käyttää vapaasti. Katsottavista ohjelmista ja kuun-
neltavasta musiikista on hyvä sopia yhdessä muiden kävijöiden kanssa, samoin musiikin äänenvoi-
makkuudesta. Eri ihmisillä on hyvin erilainen äänensietokyky ja keskustelullekin on hyvä jättää tilaa. 
Elokoloissa järjestetään aina silloin tällöin levyraati, joka voidaan toteuttaa joko CD-soittimella tai tie-
tokoneelta YouTuben kautta. 

Tarkistathan Teoston sivuilta lupa-asiat kuntoon myös ennen taustamusiikin soittamista:  
teosto.fi/musiikin-kayttoluvat.

Viranomaispuhelut

Elokolosta on mahdollisuus soittaa viranomaispuheluita. Elokolon puhelinta voi valvotusti käyttää esi-
merkiksi sosiaalitoimistoon, terveysasemalle, työvoimatoimistoon, A-klinikalle yms. virastoihin soi-
tettaessa. Puhelimen käyttöä on hyvä valvoa erityisesti vieraampien kävijöiden suhteen, eikä päästää 
ihmistä ulos puhelimen kanssa, sillä niitä on joskus harvoin lähtenyt jonkun kävijän matkaan. On hyvä 
minimoida riskitekijät, joiden realisoituminen aiheuttaa pahimmillaan ihmiselle itselleen häpeän ja 
syyllisyyden kaltaisia tuntemuksia. Yksityispuheluja ei Elokoloista soiteta, koska se voi asettaa kävijöitä 
eriarvoiseen asemaan eikä esimerkiksi perheasioihin haluta sekaantua. Tästä on syytä pitää kiinni. Elo-
kolon puhelin on myös hyvä aika ajoin tyhjentää viesteistä ja soitetuista puheluista, jotta kenenkään 
yksityisasiat eivät päädy vääriin käsiin.
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Henkilökunnan ei myöskään kannata lainata omia puhelimiaan. Omat puhelimet on myös suojattava 
salasanalla tai koodilla, jotta yksityiskeskustelut eivät päädy ulkopuolisten silmiin. Elokolossa on hyvä 
olla erilaisia kännykänlatureita kävijöiden lainattavaksi, jolloin oman puhelimen voi jättää hetkeksi 
latautumaan. Kävijöitä on hyvä muistuttaa, etteivät jätä puhelinta tai muitakaan tavaroita ilman val-
vontaa. 

Ruoanjako

EU:n ruoka-apu on tarkoitettu vähävaraisille ihmisille. Ruokajaon kautta sekä kohtaamispaikan van-
hat kävijät, että kohtaamispaikassa ensimmäistä kertaa käyvät saavat tarvitsemansa ruoka-avun kaksi 
kertaa vuodessa. Ruokajaon kautta Elokoloihin on löytänyt ihmisiä, jotka voisivat muutenkin hyötyä 
toiminnasta. 

EU-ruoka-avun ohessa on jaettu Marttojen tekemää Maukasta EU-ruokakassista-reseptivihkoa, joka 
sisältää helppoja ja yksinkertaisia reseptejä ruoka-apukassin tuotteista. Ruokien valmistamiseen tar-
vitaan EU-ruokakassin sisältämien tuotteiden lisäksi korkeintaan muutama aines. Reseptivihkoa saa 
ladattua maksutta Marttojen verkkosivuilta. 

EU:n ruoka-avusta saa lisätietoa esimerkiksi googlettamalla ’eu ruoka-apu’ tai suoraan Ruokaviraston 
sivuilta.

Muutamissa Elokoloissa on EU-ruoka-avun lisäksi ollut muinakin aikoina tarjolla kauppojen hävikki-
ruokaa, jos ruoan kuljetus on onnistunut vapaaehtoisvoimin. Vuonna 2015 annetun viranomaisoh-
jeistuksen mukaan kauppa voi antaa ruokaa jaettavaksi hyväntekeväisyyteen, ja lahjoituksen jälkeen 
hygieniasta ja asianmukaisesta säilytyksestä vastaa lahjoituksen saaja. Elokoloissa ei kuitenkaan pää-
sääntöisesti tehdä säännöllistä ruoanjakelua, koska se vaatisi erityisjärjestelyjä ja resursseja muun 
muassa kylmäkuljetusten, jätteidenlajittelun suhteen. Elokolo-toiminnan pääpaino on kohtaamisissa. 
Paikallisista ruoanjakopaikoista voi tulostaa ilmoitustaululle tietoa tai ohjata kävijöitä ruoka-apu.fi-si-
vustolle, josta voi katsoa oman paikkakuntansa ruokajakelut ja yhteisruokailut.

Tavaroiden, vaatteiden ja kirjojen kierrätys- ja vaihtopiste

Kohtaamispaikkaan voi tehdä erillisen nurkkauksen tai hyllyn, johon rakentaa tavaroiden, vaatteiden 
ja kirjojen kierrätys- ja vaihtopisteen. Kierrätyspiste voi toimia tuo/vie -periaatteella, jolloin ihminen 
voi tuoda itselleen tarpeettomaksi käyneen esineen tai vaatteen tarjolle ja löytää kenties samalla 
vaihdossa itselleen jonkun mieluisan esineen. Lahjoitustavaraa voi myös hankkia muualta. Niitä saa 
nykyään monesta eri paikasta: kirjoja kirjastojen poisto- ja kierrätyshyllyistä, kodintavaraa taloyhtiöiden 
kierrätyskaapeista tai kysymällä lahjoituksia yksityisiltä ihmisiltä tai yrityksiltä. Työntekijöiden on hyvä 
huolehtia, ettei tavaraa kerry liikaa, jolloin kohtaamispaikkaa on vaikea pitää siistinä ja viihtyvyys kärsii. 

Kohtaamispaikoissa voi myös järjestää perinteisempiä kirpputoritapahtumia tai kutsua kierrätysaatetta 
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edustavan tahon paikalle pitämään teemaluentoa. Jakoa ja vaihtoa voi järjestää tempausluonteisesti, 
esimerkiksi talven lähestyessä lämpimille vaatteille on kysyntää. Ilmoitustaululle tai kohtaamispaikan 
sosiaaliseen mediaan voi laittaa tiedon, jos kävijä haluaa lahjoittaa jonkun isomman tavaran. Elokoloon 
voi myös kertoa, jos on jotakin tavaraa tai vaatetta vailla, niin lahjoituksia voidaan kysellä esimerkiksi 
Facebookin kautta. Eräälle kävijälle löydettiin sopivankokoiset talvikengät, joihin hänellä itsellään ei 
sillä hetkellä ollut varaa.

Taidenäyttelyt

Osa kohtaamispaikkaa voi toimia näyttelytilana tai nurkkagalleriana joko kausittain tai pysyvämmin. 
Kohtaamispaikan seinille voi hankkia kiskot, joihin tauluja on helppo ripustaa. Näyttelyitä voi saada 
paikallisilta harraste- ja ammattitaiteilijoilta, erilaisia teemanäyttelyitä järjestäviltä kansalaisjärjestöiltä 
sekä kohtaamispaikan omilta kävijöiltä tai vapaaehtoisilta. Monet järjestöt tuottavat tyylikkäitä ja infor-
matiivisia julisteita, joita voi tilata edullisesti tai pientä maksua vastaan. Myös ne koristavat mukavasti 
kohtaamispaikan seiniä. Elokoloissa on ollut esillä muun muassa EHYT ry:n, Suomen Punaisen Ristin, 
Kuluttajaliiton, Ei vihapuheelle -liikkeen ja Amnestyn kampanjajulisteita. Eduskunnasta saa halutessaan 
tilattua eduskunnan jäsenten naamagallerian.

Kohtaamispaikkaan taulujaan tuovan taiteilijan näin halutessa voidaan järjestää taidenäyttelyn ava-
jaiset, jotka kokoavat taiteesta kiinnostuneita ihmisiä yhteen, ja laittaa näyttelystä tieto esimerkiksi 
kohtaamispaikan somekanaville. 

Tilojen vuokraus ja muu käyttö

Kohtaamispaikkojen oman toiminnan ohella tilat tarjoavat hyvät puitteet kokouksien ja tapahtumien 
järjestämiselle sekä monentyyppisille itsenäisille ryhmille, projekteille ja yhdistyksille. Kokoontua voi 
pääsääntöisesti pientä siivouskulut kattavaa maksua vastaan. Kunkin kohtaamispaikan vastuuhenkilö 
tietää kertoa asiasta lisää. 

Esimerkiksi Elokolojen tiloja käyttävät monet päihdetyötä tekevät tai ihmisarvokysymysten parissa 
työskentelevät tahot. Elokoloissa ovat kokoontuneet muun muassa EHYT ry:n itsenäiset jäsenjärjestöt, 
12 askeleen ohjelmaan perustuvat Al-Anon-, AA-, OA- ja NA-vertaistukiryhmät, rahapeliriippuvaisten ja 
heidän läheistensä Pelirajat’on-vertaistukiryhmät, A-kiltatoiminnan ryhmät, Potilas- ja sosiaaliapu ry, 
eläkeläisjärjestöt sekä erilaiset asukasliikkeet unohtamatta kansalaisten itseohjautuvia ryhmiä. 

Ryhmät hoitavat ja kustantavat itse kahvit ja tarjoilut. Useimmiten ryhmillä on hylly tai kaappi mihin he 
voivat jättää tarvitsemansa materiaalit. Ryhmät vastaavat itsenäisesti toiminnastaan ja ryhmän vetäjä 
kuittaa avaimen käyttöönsä ja vastaa tiloista ryhmän kokoontumisen ajan. Tilojen käytöstä voidaan 
tehdä kirjallinen sopimus, jotta vastuut ja odotukset ovat puolin ja toisin selkeät. Tarjoilut, ovien avaus 
tai avaimien lainaus sovitaan kertaluonteisten kokoontumisten osalta tapauskohtaisesti.
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Toimintaa ja tapahtumia

Erilaisien juhlapäivien, kuten ystävänpäivän, pääsiäisen, vapun, juhannuksen, itsenäisyyspäivän ja jou-
lun yhteydessä voidaan viettää erillisiä juhlia. Juhlan tuntua voi rakentaa käyttämällä teemaan sopivia 
koristeita tai askartelemalla niitä yhdessä kävijöiden kanssa. Vapaaehtoiset voivat esimerkiksi järjestää 
joulukorttipajan. Tavaksi on muodostunut yhteinen pikkujoulu, joululounas tai jouluillallinen ennen 
joulutauolle jäämistä. Vapaaehtoistoimijoille tarjottu yhteinen ruokahetki toimii vapaaehtoisten kiit-
tämisenä kuluneesta vuodesta. Koko kohtaamispaikkayhteisölle laaditun perinteisen jouluaterian voi 
tarjota mahdollisuuksien mukaan maksutta tai pientä kulujen kattamiseksi tarkoitettua osallistumis-
maksua vastaan. Joulun odotukseen voi yhtälailla kuulua ohjelmallinen puurojuhla joululauluineen. 
Joululaulujen valinnassa on hyvä kiinnittää huomiota neutraaliuteen ja muiden kunnioitukseen, koska 
ihmisillä on erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia liittyen esimerkiksi uskontoihin. 

Suomessa vietetään vuosittain kymmenittäin erilaisia teemaviikkoja ja -päiviä. Näitä ovat muun muassa 
Ehkäisevän päihdetyön (EPT-)viikko (viikolla 45), Tipaton tammikuu, rasisminvastainen viikko (viikolla 
12), sosiaalisen oikeudenmukaisuuden päivä (20.2.) naistenpäivä (8.3.), maailman nuorison päivä 
(12.8.) ja itsemurhien ehkäisypäivä (10.9.) ja maailman mielenterveyspäivä (10.10.). Näiden yhteyteen 
ja ympärille on ihmisten kiinnostuksen mukaan luontevaa järjestää erilaisia tapahtumia kohtaamispai-
kan sisä- ja ulkopuolella itsenäisesti tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

Tapahtumat tekevät kohtaamispaikasta kiinnostavan ja tuovat perusarjen rinnalle juhlan tuntua. Eri 
toimintojen järjestämiseen kannattaa vaikuttavuuden ja kohderyhmän paremman tavoittamisen 
vuoksi pyytää mukaan paikallisia yhteistyökumppaneita. Tapahtumat tarjoavat tekemistä ja virikkeitä 
sekä kävijöille että vapaaehtoisille. Jokainen voi itse päättää minkä kokoisen roolin ottaa tapahtuman 
järjestelyssä, vai haluaako sillä kertaa osallistua tapahtumaan vain kävijänä. Asiantuntijaluennot eri 
aiheista ovat olleet suosittuja. Myös keskustelutilaisuuksia järjestetään. Vaalien aikaan voi järjestää 
vaalipaneeleita muistaen tasapuolisuus eri puolueiden välillä. Ihmisiä kannustetaan yhteiskunnalliseen 
osallisuuteen ja aktiivisuuteen. 

Asunnottomien yö

Elokolot ovat vahvasti mukana valtakunnallisessa Asunnottomien yö -tapahtumassa. Asunnottomien 
yötä vietetään 17. lokakuuta YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä. 

Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon ja omaan kotiin. 
Asunnottomien yö on saanut suurta valtakunnallista julkisuutta. Se on hyvä tilaisuus järjestää myös 
kohtaamispaikassa aiheeseen liittyvää toimintaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Elokolot ovat 
tuolloin avoinna myöhään yöhön ja jakavat ihmisille lahjoituksina saatuja vaatteita ja hygieniatarvik-
keita. Asunnottomuus teemaa pyritään myös nostamaan julkiseen keskusteluun, jolloin myös päättä-
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jiä ja median edustajia voidaan kutsua paikalle. Vapaaehtoiset ja opiskelijat lähtevät usein mielellään 
mukaan Asunnottomien yön järjestelyihin ja toteutukseen. Lisätietoa verkossa asunnottomienyo.fi

Pop up -Elokolo

Vuoteen 2016 saakka vietettiin useamman kerran vuodessa toistuvaa yhteisöllistä Ravintolapäivää, 
jonka aikana kuka tahansa sai perustaa väliaikaisen ravintolan, eli ns. pop up -ravintolan ilman luvan 
hakemista. Suomessa keksitty Ravintolapäivä levisi yli 70 maahan. Esimerkiksi Lahdessa paikallinen Ani-
malian ryhmä ja Turussa irakilaiset turvapaikanhakijat pitivät Ravintolapäivänä omia pop up -ravintoloi-
taan Elokoloissa. Ravintolapäivän ideana on kokoontua yhteen, pitää hauskaa ja jakaa porukalla uusia 
ruokakokemuksia. Vaikka maailmanlaajuinen Ravintolapäivä-toiminta on päättynyt, voi kuka tahansa 
pistää yhä pystyyn oman pop up -ravintolan, tai EHYTin tyyliin pop up -Elokolon. 

Vinkkejä pop up -ravintolatoiminnan vastuulliseen toteutukseen löydät Ruokaviraston sivuilta:  
ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/tietoa-elintarvikkeista/elintarvikealan-toiminta-yksityishenkilona/
pop-up--ravintolatoiminta. 

Pop up -toiminta ei ole paikkaan sidottua ja vaatii toteutuakseen vain pienen nurkkauksen. Pop up 
-kohtaamispaikkoja voi esimerkiksi pitää messujen tai tapahtumien yhteydessä. Pienoiskoossa olevan 
kohtaamispaikan avulla toimintaa on pelkkiä esitteitä helpompi havainnollistaa. Tampereella pop up 
-Elokoloa on pidetty muun muassa sairaalan aulassa ja kauppakeskusten tiloissa. Turussa pop up -Elo-
kolo oli liikkuva ja toteutettiin polkupyörän avulla. Liikkuva pop up -toiminta tavoitti sellaisia ihmisiä, 
jotka eivät ennestään tunteneet Elokolo-toimintaa. Pop up -Elokoloon on hyvä varata minimissään 
mukaan kahvia sekä pientä purtavaa ja jos mahdollista, niin muutama istumapaikka. 

Korttelikeittiö: Case Kallio

Helsingin Elokolossa on järjestetty Kallio-liikkeen Korttelikeittiön tapahtumia. Korttelikeittiö on yhtei-
söllinen ruokailutapahtuma teemalla ”Älä syö yksin!”. Korttelikeittiöt ovat osallistujille maksuttomia, 
mutta ruoasta voi halutessaan maksaa vapaaehtoisen maksun. Raaka-aineista suurin osa saadaan lah-
joituksina Kallion ja lähiseutujen yrityksiltä. Ruuat valmistetaan talkoovoimin ja tilaisuuksissa on myös 
muuta ohjelmaa, esimerkiksi musiikkia. Kokkaus ja syöminen yhdessä tuovat yhteen kirjavan ihmisjou-
kon. Korttelikeittiö ei pyri pelkästään korvaamaan varattomuudesta johtuvaa akuuttia ravinnontarvetta, 
vaan se on myös tyylikäs ja mutkaton matalan kynnyksen iltatapahtuma, johon kaikki ovat tervetulleita.

Tipattoman tammikuun hipat

Tipaton tammikuu on vakiintunut suomalainen perinne. Vuodesta toiseen noin 20 prosenttia alkoholia 
käyttävistä aikuisista viettää Tipatonta tammikuuta. Tipattoman aikana voi pohtia omaa alkoholinkäyt-
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töään ja testata alkoholin roolia omassa ja lähiyhteisönsä arjessa. Moni kokee, että tammikuu on ainoa 
aika vuodesta, kun alkoholista kieltäytymistä ei tarvitse erikseen perustella. 

Mukava tapa viettää Tipatonta on järjestää kohtaamispaikassa Tipattoman hipat. Joissakin Elokoloissa 
on tuolloin pidetty Tipaton pop up -drinkkibaaria, jossa on ollut tarjolla alkoholittomia drinkkejä, smoo-
thieita sekä tarvikkeet niiden valmistamiseen ja tarjoiluun. Netti on pullollaan alkoholittomia drink-
kireseptejä. Myös oheisohjelma, kuten musiikki, tanssi tai stand up -komiikka, sopivat tapahtumaan. 
Tipattoman drinkkibaarin ajatuksesta on hyvä puhua yhdessä kävijöiden kanssa, sillä jotkut kokevat 
alkoholin korvaamisen alkoholittomilla drinkeillä vieraaksi. Mikään ei estä järjestämästä sen sijaan vaik-
kapa kakkukestejä. 

Jos kohtaamispaikassa päätetään viettää Tipattoman hippoja, saa EHYT ry:stä Tipattoman tammikuun 
julisteita sekä muuta rekvisiittaa, joista osallistujille selviää teemakuukauden idea. Julisteiden avulla 
aiheesta on helppo herätellä keskustelua. 

Tipattoman hipoissa voidaan:

• Keksiä kohtaamispaikan tai yhdistyksen oma alkoholiton nimikkodrinkki 
• Kutsua tapahtumaan mukaan yhteistyöjärjestöjä ja paikallisia yrityksiä
• Jakaa tapahtumakutsua ja reseptejä sosiaalisessa mediassa
• Järjestää reseptikilpailu ja äänestys parhaasta prosentittomasta vaihtoehdosta  

alkoholin tilalla
• Maistella erilaisia alkoholin tilalle sopivia juomavaihtoehtoja, kuten virvoitusjuomia, 

kivennäisvesiä ja mehuja 
• Maistella erilaisia terveyttä edistäviä ruoka-aineita
• Hankkia kohtaamispaikkaan blenderi ja tehdä yhteisiä smoothie-kokeiluja
• Tehdä Tipattoman hipoista jokavuotinen perinne, jolloin yhteistyötahoja voidaan 

kysyä mukaan pitkin vuotta
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E-Elokolo: kohtaamisia verkossa

Kohtaamispaikkatoimintaa voidaan soveltuvin osin toteuttaa myös verkossa, jolloin puhumme EHYT 
ry:n osalta E-Elokolosta. Kohtaamiset voivat toteutua reaaliajassa video- ja ääniyhteyden tai erilaisten 
chat-sovellusten kautta. Etäkohtaamiset voivat toteutua kaksin tai suuremman ryhmän kanssa.

Virtuaalikohtaamispaikkatoiminnan tarkoitus ei ole korvata oikeita kohtaamisia, vaan helpottaa koh-
taamisia ja täydentää muuta kohtaamispaikkatoimintaa. Joillakin ihmisillä voi olla pienempi kynnys 
osallistua toimintaan verkossa, sillä se mahdollistaa toiminnan tarkkailemisen ilman painetta välittö-
mästä vuorovaikutuksesta. Etätoiminnassa myöskään välimatkat eivät ole esteenä. 

E-Elokolossa järjestetään erilaisten virtuaalisovellusten avulla muun muassa ryhmätoimintaa, kokouk-
sia, vapaata keskustelua, tietoiskuja – paljolti samanlaista toimintaa kuin perinteisissä kohtaamispai-
koissa. E-Elokolon on tarkoitus olla myös vapaaehtoisille paikka toteuttaa itseään, esimerkiksi järjestä-
mällä ryhmätoimintaa tai olemalla mukana etätoiminnan järjestelyissä.  

Etäosallistumisen mahdollisuus helpottaa kohtaamispaikkojen keskinäistä yhteydenpitoa. Yhdessä koh-
taamispaikassa järjestetty tietoisku tai koulutustilaisuus tulee muidenkin ulottuville, jos se kuvataan ja 
välitetään verkon kautta myös muihin kohtaamispaikkoihin. Kuvauksen osalta on hyvä huomioida, että 
kaikki kävijät eivät halua tulla kuvatuiksi, joten kuvaus- ja julkaisuluvat tulee kysyä jokaisella kerralla 
erikseen.

Virtuaalisessa toiminnassa kannattaa myös huomioida ihmisten eri tasoiset tekniikan käyttötaidot ja 
laitteet. Yleensä osallistumiseen riittää tavallisella verkkoyhteydellä varustettu tietokone tai älypuhe-
lin. Jos halutaan olla videoyhteydessä, ovat webkamera ja mikrofoni tarpeen. Yleensä sellaiset ovat jo 
valmiina älypuhelimissa ja kannettavissa tietokoneissa. Pöytäkoneisiin nämä on mahdollista hankkia 
erikseen. 
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3. Elokolon  
vapaaehtoistoiminta

Sisältö: Riitta Sattilainen
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Vapaaehtoistoiminta on toisten ihmisten tai yhteisöjen hyväksi tehtyä työtä, jota ei tehdä rahallista 
korvausta vastaan. Toisten ihmisten auttamisesta ja yhteisön eteen annetusta panoksesta saa itselleen 
hyvän mielen ja onnistumisen kokemuksia, jotka kasvattavat omanarvon tunnetta. Vapaaehtoistoiminta 
on kansalaisoikeus ja keino olla osallinen yhteiskunnassa. 

Vapaaehtoistoiminnan kautta ihmisellä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaan ja lähiyhteisön 
elämään. Vapaaehtoisena toimiminen kartuttaa ja ylläpitää työelämässä tarvittavaa osaamista, kerryt-
tää elämänkokemusta ja tuo elämään sisältöä. Vapaaehtoisten muodostamassa yhteisössä voi luoda 
sosiaalisia suhteita ja kokea itsensä osaksi merkityksellistä työtä tekevää yhteisöä. Vapaaehtoistoi-
minta mahdollistaa itsensä kehittämisen monella eri tasolla. Vapaaehtoistoiminnalla on myös laajem-
pia yhteiskunnallisia merkityksiä tasa-arvon ja demokratian toteutumisessa. 1800–1900-luvuilla juuri 
vapaaehtoistoimijoiden työpanoksella rakennettiin Suomen kansalaisyhteiskuntaa muun muassa rait-
tiusjärjestöissä, urheiluseuroissa, työväenyhdistyksissä ja kansanopistoissa. 

Tässä kappaleessa käsitellään vapaaehtoistoiminnan organisointia sekä yleisellä tasolla että spesifim-
min Elokolo-kohtaamispaikkatoiminnassa.   

Tästä kappaleesta löydät tietoa ja tukea
• Elokolojen ja kohtaamispaikkojen vapaaehtoistoiminnasta ja sen koordinoinnista
• Elokolo-vapaaehtoiseksi lähtemisen motivaatiotekijöistä 
• Vapaaehtoisten rekrytoinnista ja mukaan houkuttelemisesta
• Vapaaehtoisen urapolusta 
• Vapaaehtoistoiminnan periaatteista sekä vapaaehtoisen oikeuksista ja velvollisuuksista
• Vapaaehtoisten tukemisesta

Lisäksi löydät esimerkkejä kohtaamispaikkojen mahdollisista vapaaehtois-
tehtävistä
• Arjen pyörittäjä
• Retkitoiminnan järjestäjä
• Tapahtuma-avustaja
• Teknisen tuen vapaaehtoinen
• Viestijä
• Keskustelukerhon ohjaaja
• Vertaisryhmän tai toiminnallisen ryhmän ohjaaja
• Yhteisen keittiön tai ruoanlaittokerhon ohjaaja
• Yhteislaulujen ohjaaja tai soittaja
• Asiointi- ja kaveriavun vapaaehtoinen
• Ruokajaon vapaaehtoinen
• Räätälöidyt vapaaehtoistehtävät
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Vapaaehtoistoiminta ei pyri korvaamaan ammattilaisille kuuluvia lakisääteisiä tehtäviä, vaan täydentää 
niitä. Vapaaehtoisen rooli korostuu ihmisten kohtaamisessa ja rinnalla kulkemisessa. Vapaaehtoistoi-
minnassa voi kerryttää työelämässä tarvittavia taitoja ja kokemusta. Vapaaehtoistoiminnan järjestäjän 
on huolehdittava rajanvedosta vapaaehtoisen ja ammattimaisen toiminnan välillä muun muassa vas-
tuukysymysten takia. Jos vapaaehtoinen on työtön työnhakija, on tärkeää toimia niin, ettei vapaaehtoi-
sena toimiminen vaikuta epäedullisesti työttömyysturvan saamiseen. Perusperiaate on, ettei vapaaeh-
toisena toimiminen saa estää työnhakua. Vapaaehtoisen on etsittävä ja oltava valmis ottamaan työtä 
vastaan myös vapaaehtoistyön aikana. 

Lisätietoja vapaaehtois- ja talkootyön vaikutuksista työttömyysturvaan löydät täältä: te-palvelut.fi/te/fi/
tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/tyottomyysturva/vapaaehtoistyo_talkootyo/index.html
 
Elokolojen vapaaehtoiset ovat kokeneet toimintaan osallistumisen palkitsevana. Vapaaehtoisille tee-
tetyn kyselyn mukaan vapaaehtoistoimijat ovat kokeneet osallisuutta ja tunteneet olevansa hyödyksi. 
Vapaaehtoistoiminta on mahdollistanut onnistumisen kokemuksia ja vapaaehtoiset ovat kokeneet saa-
neensa toiminnan kautta uusia tietoja ja taitoja, esimerkiksi tietoteknisten taitojen osalta. Yli puolet 
vapaaehtoisista on saanut uusia elämyksiä. Joka neljäs on hyötynyt vapaaehtoistoiminnasta opintoihin, 
työhön tai työn hakuun liittyen. Vapaaehtoiset ovat kuvanneet saaneensa hyviä ystäviä, uusia sosi-
aalisia kontakteja ja toimivia neuvoja päihderiippuvuuteen. Yksi vapaaehtoisista kuvasi itsetuntonsa 
parantuneen. Vapaaehtoiset kertovat Elokolossa toimimisen antavan rutiineja ja rakennetta päivään 
sekä vahvistavan sosiaalisia taitoja. 
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Kuinka saada vapaaehtoisia  
mukaan toimintaan?
 

Kansalaisareenan mukaan noin 40 % suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä. Eri järjestöjen keväällä 2019 
teettämästä 1000 suomalaista -tutkimuksesta selviää, että noin kolmannes suomalaisista uskoo teke-
vänsä vapaaehtoistyötä tulevaisuudessa nykyistä enemmän. Kun ihmisiltä on kysytty, miksi he eivät ole 
mukana vapaaehtoistoiminnassa, monet ovat vastanneet, että kukaan ei ole pyytänyt heitä mukaan. 
Vapaaehtoistyön tekeminen Suomessa -tutkimusraportin mukaan 54 % niistä ihmisistä, jotka eivät tee 
vapaaehtoistyötä, voisivat tulla mukaan, jos heitä vain pyydettäisiin. 

Motivointi ja innostaminen ovat tärkeitä taitoja vapaaehtoisten rekrytoinnissa. Kuka tahansa koh-
taamispaikkayhteisön jäsen voi pyytää uutta ihmistä mukaan toimintaan. Vapaaehtoiseksi voi olla 
helpompi lähteä, jos joku pidempään kohtaamispaikassa toiminut vapaaehtoinen voi opastaa tai 
mentoroida uutta tulijaa talon tavoille. Vieraassa paikassa on aina alkuun hankala toimia. Kaikki eivät 
pyynnöstä huolimatta halua toimia vapaaehtoisena. Ihmisen itsemääräämisoikeutta ja omaa tahtoa 
tulee kunnioittaa kaikissa tilanteissa. EHYTin kokemuksen mukaan kohtaamispaikoissa käy paljon sel-
laisia ihmisiä, jotka eivät halua ottaa vapaaehtoisen nimellistä statusta tai nimetä itseään vapaaehtoi-
seksi, vaikka tekisivät paljon yhteisön hyväksi. Kävijän ja vapaaehtoisen raja kohtaamispaikoissa onkin 
varsin liukuva. Monet ihmiset auttavat toisia ihmisiä, kuten omia naapureitaan, talkoohengessä ilman 
ulkopuolelta tulevaa koordinointia. Tällöin puhutaan neljännen sektorin vapaasta kansalaistoiminnasta, 
joka on nopeaa ja ketterää hyödyntäen sosiaalisen median kanavia esimerkiksi kokoontumisten sopi-
misessa. Kohtaamispaikan tiloja voi tarjota kansalaisten itseohjautuvan ryhmätoiminnan, esimerkiksi 
keskustelukerhojen, käyttöön. 
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Motivaatiotekijöitä
vapaaehtoistomintaan
osallistumiselle 

Elokolojen vapaaehtoistoimintaan lähtemiselle on vuosien varrella löytynyt monia erilaisia motivaatio-
tekijöitä. Voidaan puhua sisäisistä ja ulkoisista motivaatiotekijöistä. Alla on ryhmitelty niistä yleisimpiä. 
Yksittäisen ihmisen motivaatiotekijät eivät ole muuttumattomia, vaan vaihtelevat ajan saatossa. Vapaa-
ehtoisten kanssa on hyvä keskustella heidän omista lähtökohdistaan tehdä vapaaehtoistoimintaa, sillä 
motivaatiotekijöistä keskustelu voi auttaa kirkastamaan omia tavoitteita ja vahvistaa toimintaan sitou-
tumista, jolloin vapaaehtoinen saa enemmän irti vapaaehtoistoiminnasta.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vapaaehtoistoimintaan lähtemisen motivaatiotekijöitä ei voi arvottaa: kaikki motiivit tehdä vapaaeh-
toistyötä ovat yhtä arvokkaita. Jos vapaaehtoinen kertoo motiivikseen pelkästään toisten auttamisen, 
on hyvä keskustella siitä, mitä hän itse saa toiminnasta. Myös vapaaehtoistyössä voi uupua, jos ajatte-
lee aina vain toisten parasta ja unohtaa huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. On vapaaehtoistyön jär-
jestäjän vastuulla huolehtia vapaaehtoisten jaksamisesta ja asettaa haittoja aiheuttavalle toiminnalle 
tarvittaessa rajat. Toisaalta vapaaehtoinen voi ottaa vapaaehtoistyön esimerkiksi eläkkeelle jäätyään 
elämäntehtäväkseen, jolloin hän saattaa viettää sen parissa paljonkin aikaa siitä kuitenkaan uupu-
matta. Keskeistä onkin se, saako vapaaehtoinen toiminnasta itselleen nautintoa ja kokeeko merkityk-
sellisyyttä, vai onko toiminta enää pelkkää ilotonta puurtamista ja pakkopullaa. 

Elokolo-vapaaehtoisten yleisimpiä syitä toimia vapaaehtoisena:

• Tekemisen kaipuu 
• Mielekästä sisältöä arkeen
• Vapaaehtoistoiminnan mentävä aukko elämässä 
• Halu kokea merkityksellisyyttä 
• Yhteisön ja yhteenkuuluvuuden kaipuu 
• Halu tavata uusia ihmisiä ja verkostoitua 
• Auttamisen halu ja/tai oma kokemus autetuksi tulemisesta
• Omien arvojen mukainen toiminta
• Oman kortensa kantaminen kekoon yhteiskunnassa 
• Vastapainoa muulle elämälle 
• Kokeilunhalu ja uuden oppiminen
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Polkuja vapaaehtoistoimintaan
 

        Elokolon vapaaehtoiseksi voit ilmoittautua osoitteessa:  
        ehyt.fi/tule-mukaan/tule-vapaaehtoiseksi

Elokolojen vapaaehtoistoimintaa koordinoi EHYTin aluetyöntekijä, joka ottaa vapaaehtoiseksi ilmoit-
tautuneeseen yhteyttä ja sopii tämän kanssa tapaamisen. Muissa kuin Elokolo-kohtaamispaikoissa 
taustayhdistyksen johtokunta tai hallitus voi, ja näiden kannattaakin, nimetä joukostaan vapaaehtois-
työstä vastaava henkilö, jonka tehtäviin kuuluu vapaaehtoistyön koordinointi ja toiminnan organisointi. 
Jos koordinointivastuuta ei ole nimetty kenellekään, jää se helposti unohduksiin, jolloin vapaaehtoiset 
eivät pääse ilmoittautumista pidemmälle. Vapaaehtoistoiminnan koordinointiin käytetty aika maksaa 
itsensä takaisin toimintaan saatujen apukäsien ja laajentuneen toiminnan muodossa.  

Ensimmäisellä tapaamiskerralla on hyvä tutustua puolin ja toisin, esitellä kohtaamispaikan jo olemassa 
olevaa toimintaa ja keskustella vapaaehtoiseksi aikovan kanssa, mitä ajatuksia ja tarpeita hänellä itsel-
lään on liittyen vapaaehtoistoimintaan. Jos ihmisellä ei vielä ole valmiita ideoita siitä, mitä vapaaeh-
toistoiminta voisi hänen kohdallaan olla, voi koordinaattori ehdottaa joitakin mahdollisia vapaaehtois-
tehtäviä tai tulevia tapahtumia, joista on helppo aloittaa. Omaa vapaaehtoisen polkua on helpompi 
hahmottaa, jos on ensin päässyt muutaman kerran itse tutustumaan toimintaan kävijänä.  

Yhteistyö on EHYTille ensiarvoisen tärkeä arvo ja tapa toimia. Pidämme arvossaan muiden toimijoiden 
kanssa jaettuja ideoita, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä liittyen vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen. 
Kohtaamispaikkojen vapaaehtoistyötä tehdään kaikille. Joskus hetken kohtaamispaikassa toiminut 
vapaaehtoinen voi haluta suuntautua tietyissä elämäntilanteissa elävien ryhmien auttamiseen, kuten 
kriisiauttamiseen tai vertaisohjaamiseen. Tällöin kohtaamispaikasta voidaan ohjata sellaisten toimijoi-
den pariin, jotka voivat paremmin vastata vapaaehtoisen tarpeisiin.  Vapaaehtoisista ei pidetä kiinni 
kynsin ja hampain, vaan tärkeintä on vapaaehtoisen saama etu ja hyöty. Haluamme tukea ihmisiä löy-
tämään oman paikkansa tässä yhteiskunnassa.
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Vapaaehtoistoiminnan periaatteita

Elokolojen vapaaehtoistoiminta on kaikille avointa matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa, johon 
pääsee mukaan kuka tahansa elämäntilanteesta riippumatta. Vapaaehtoiseksi aikovan on hyvä miet-
tiä ennalta omia voimavaroja ja vapaaehtoistoimintaan käytettävissä olevia ajallisia resursseja, jotta 
vapaaehtoistoiminta pysyy tekijälleen iloa tuottavana. Kohtaamispaikan vapaaehtoistoiminnassa voi 
olla mukana vain hetken tai sitoutua pidemmäksi aikaa omien voimavarojen ja innostuksen mukaan. 
Kaikki vapaaehtoistyö on tehtävän laajuudesta riippumatta yhtä arvokasta ja jokainen vapaaehtoistyö-
hön käytetty tunti on yhtä merkityksellinen. Omia vahvuuksia on hyvä miettiä esimerkiksi EHYTin Kan-
nustaja-koulutuksessa, sillä juuri omien vahvuuksien pohjalta voi miettiä, sopiiko itselle juuri ihmisten 
kohtaaminen vai mahdollistaako toimintaa mieluummin taustalla esimerkiksi tiedotustehtävissä. Toi-
saalta vapaaehtoistyössä voi hyvin myös haastaa itseään ja harjoitella jotakin sellaista aluetta, jota itse 
haluaisi itsessään kehittää. 

Kaikki vapaaehtoistoimintaan osallistuvat toimivat omasta halustaan ja kohtaamispaikan täysivaltai-
sina toimijoina. Monelle työelämän ulkopuolella olevalle vapaaehtoiselle kokemus yhteisössä toimi-
misesta on tärkeä eikä kohtaamispaikassa liikaa korosteta työntekijän tai vapaaehtoisen rajanvetoa, 
vaikka roolit ovat jossain määrin toisistaan poikkeavat. Työntekijän rooli eroaa vapaaehtoisen roolista 
muun muassa tehtävän laajuuden, vastuukysymysten sekä resurssien jakamisen osalta. Muutoin koh-
taamispaikkojen vapaaehtoiset tekevät samankaltaisia asioita kuin henkilökuntakin oman motivaation 
ja jaksamisen mukaan. 

Vapaaehtoistoiminnassa, kuten kaikessa muussakin kohtaamispaikan toiminnassa, on tärkeää kunnioit-
taa jokaisen mukana olevan yksilön poliittista arvomaailmaa ja maailmankatsomusta. Vapaaehtoistoi-
minta ei kuitenkaan saa olla oman vakaumuksen tai näkemysten julistamista tai tyrkyttämistä toisille. 
Kohtaamispaikasta ei saa tulla näkemysten kilpakenttää. Tämä ei poissulje asiallista ja rakentavaa kes-
kustelua, joka parhaimmillaan avartaa kaikkien osapuolten ymmärrystä ja lisää suvaitsevaisuutta eri-
laisia maailmankatsomuksia kohtaan. Kohtaamiset ja niiden mahdollistaminen on Elokolojen vapaaeh-
toistoiminnan ydintä. Parhaimmillaan kohtaamisten kautta oppii vapautumaan omista tulkinnoistaan 
ja luopumaan tuomitsevasta asenteesta. Toisista tehdyt tulkinnat lukitsevat ihmisen tiettyyn ennalta 
määrättyyn rooliin, jolloin muutos vaikeutuu, sillä sille ei jää tällöin sijaa. Opimme jatkuvasti toinen toi-
siltamme ja toinen toisistamme. Ihminen voi yhdellä hetkellä olla jyrkästi jotakin mieltä, mutta tultuaan 
kuulluksi yhteisten rakentavien keskustelujen jälkeen lieventääkin omaa kantaansa. Kohtaamispaikassa 
käydyt keskustelut jäävät kohtaamispaikkaan ja vapaaehtoistoimijoita sitoo vaitiolovelvollisuus aivan 
kuten henkilökuntaakin. 
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Vapaaehtoisen oikeudet ja
velvollisuudet  

Vapaaehtoistoiminnan laadun varmistavat toiminnan periaatteiden lisäksi vapaaehtoisen kanssa läpi-
käydyt oikeudet ja velvollisuudet. 
 
Vapaaehtoisen oikeudet

• Toimia tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin
• Toimia omien voimavarojen mukaan  
• Kokea toiminnan tarjoamaa iloa ja mielekkyyttä
• Kokea osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta 
• Toimia vapaaehtoisena, ei palkattuna työntekijänä  
• Osallistua toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun
• Sitoutua itselleen sopivaksi ajaksi ja itselleen sopivaan tehtävään 
• Kieltäytyä tarjotusta tehtävästä  
• Siirtyä muihin vapaaehtoistehtäviin
• Lopettaa vapaaehtoisena toimiminen   
• Saada riittävä perehdytys ja tuki kohtaamispaikan vapaaehtoistoimintaan 
• Kokea, että toimintaa ohjataan ja omaa jaksamista tuetaan
• Ryhmätapaturmavakuutus vapaaehtoisena toimiessaan
• Osallistua kohtaamispaikkayhteisön tapaamisiin, koulutuksiin ja virkistystoimintaan 
 
Vapaaehtoisen velvollisuudet 

• Toimia vapaaehtoisena, ei palkattuna työntekijänä  
• Olla vapaaehtoisena toimiessaan päihteettömänä 
• Kunnioittaa kohdattavien ihmisten omia rajoja ja itsemääräämisoikeutta
• Noudattaa vaitiolovelvollisuutta  
• Pitää kiinni sovituista asioista ja sitoumuksista  
• Ilmoittaa vastuuhenkilölle hyvissä ajoin, jos tulee este hoitaa aiemmin sovittu tehtävä  
• Huolehtia omasta jaksamisesta vapaaehtoisena 
• Ottaa mieltään painavat vapaaehtoistyöhön tai kohtaamispaikkaan liittyvät asiat vastuuhenkilön 

kanssa puheeksi 
• Ilmoittaa vastuuhenkilölle, jos ei enää halua saada ehdotuksia mahdollisista vapaaehtoistehtävistä 

Vapaaehtoisen kanssa tehdään suullinen sopimus. Joskin on hyvä, että sovitut asiat on myös kirjattu 
ylös esimerkiksi sähköpostikeskusteluun. Silloin ei tarvitse luottaa ulkomuistiin, vaan sovitut asiat on 
helppo tarkastaa sähköpostista. 
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Sosiaalisesti palkitsevan toiminnan lisäksi vapaaehtoinen saa osallistumisestaan 

• Riittävän perehdytyksen ja työntekijän tuen vapaaehtoisena toimimiseen
• Työnohjauksellisia keskusteluja koskien vapaaehtoisena toimimista 
• Kannustavan työyhteisön
• Elokolon t-paidan 
• Mahdollisuuden osallistua EHYTin koulutuksiin ja virkistystoimintaan
• Mahdollisuuden osallistua Elokolojen perinteiselle kesäleirille
• Yhteisen jouluaterian ja vapaaehtoisten virkistyksen
• Ryhmävakuutuksen vapaaehtoisena toimiessaan
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Vapaaehtoisten tukeminen 

 Vaikka vapaaehtoisena toimitaan tavallisen ihmisen tiedoilla ja taidoilla, on tärkeää perehdyttää jokai-
nen vapaaehtoinen tehtäväänsä riittävällä tavalla. Vapaaehtoistoiminnassa ei makseta palkkaa eikä 
palkkioita, mutta vapaaehtoisille voi antaa aineettomia tunnustuksia, tarjota kahvit tai ruoan sekä jär-
jestää vapaaehtoisten yhteisiä virkistyspäiviä, joissa ihmiset pääsevät tutustumaan toisiinsa ja vaihta-
maan kokemuksia. Vapaaehtoisia on tärkeää kiittää ja antaa palautetta tehdystä työstä. On hyvä muis-
taa, että vapaaehtoistoiminnasta koituu kuluja. Vaikka vapaaehtoisille ei makseta palkkaa tai palkkioita, 
tarvitaan rahaa usein esimerkiksi materiaalikuluihin, tiedotukseen, puhelin-, posti- ja matkakuluihin 
sekä muuhun toiminnan toteutukseen, vapaaehtoisten koulutukseen ja kiittämiseen.

Vapaaehtoistyössä on ensiarvoisen tärkeää huolehtia vapaaehtoisen jaksamisesta.  Vapaaehtoistoimin-
nasta on tärkeää saada jotain myös itselleen: hyvän mielen, parantuneen itseluottamuksen, kehittyneet 
ihmissuhdetaidot, mielekästä tekemistä toimettomuuden tilalle jne. Jos toiminta alkaa tuntua puulta 
eikä kohtaamispaikkaan enää lähde mielellään, on hyvä pitää taukoa. Muita ei voi auttaa, jos ei ensin 
auta itseään ja pidä huolta omista tarpeistaan. Toiminnan voi myös siltä tuntuessa lopettaa kokonaan 
ilman että siitä tarvitsee tuntea huonoa omaatuntoa.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käytännön vinkkejä vapaaehtoisen tukemiseen

• Osoita kiinnostusta vapaaehtoista, hänen työtään ja ajatuksiaan kohtaan
• Anna hyvää palautetta, etsi aina positiivinen puoli ja oppimisen mahdollisuus
• Tue vapaaehtoista ja anna hänelle rakkaudella rakentavaa palautetta, joka mahdollistaa 

toiminnassa kehittymisen 
• Motivoi, innosta ja ehdota käskyttämisen sijaan 
• Pidä säännöllisesti yhteyttä vapaaehtoisiin: kysy mitä kuuluu ja onko kaikki hyvin
• Järjestä yhteistapaamisia muiden vapaaehtoisten kanssa 
• Kysy vapaaehtoisen jaksamisesta säännöllisesti, mutta erityisesti esimerkiksi  

elämäntilanteen muutosten yhteydessä 
• Kannusta vapaaehtoista terveisiin elämäntapoihin, terveelliseen ravitsemukseen ja 

riittävään uneen 
• Jos huomaat vapaaehtoisessa väsymyksen, uupumisen tai kyllästymisen merkkejä,  

keskustele heti hänen kanssaan ja tarjoa tukea ennen kuin tilanne pääsee kärjistymään
• Tarjoa vapaaehtoisille työnohjauksellista tapaamisista ja keskusteluita ryhmässä tai kah-

den kesken erityisesti, jos huomaat jonkun kohtaamisen tai tilanteen jääneen vaivaamaan 
• Ehdota tarvittaessa vapaaehtoiselle taukoa tehtävästään. Voit samalla ehdottaa tilan-

netta katsottavaksi uudestaan yhdessä sovitun ajan päästä. Näin vapaaehtoinen voi 
kokea, että hänestä välitetään silloinkin, jos hän ei jaksa tai ehdi osallistua
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Työnohjaukselliset keskustelut ovat oleellinen osa vapaaehtoisena jaksamista. Kohtaavassa työssä on 
erittäin tärkeää huolehtia vapaaehtoisten jaksamisesta ja luoda riittävän toimivat rakenteet vapaaeh-
toistyön toteuttamiseen. Työnohjauksellisille keskusteluille on hyvä varata riittävästi aikaa. Vaikka ensi-
näkemältä tuntuisi, että kohtaamispaikassa vain juodaan kahvia yhdessä, on todellisuus toinen: kohtaa-
miset synnyttävät meissä kaikissa erilaisia ajatuksia ja tuntemuksia, joita on hyvä päästä purkamaan ja 
käsittelemään yhdessä työntekijän kanssa. Joskus herää suuri huoli jostakin kävijästä, joskus turhautuu 
ja ärsyyntyy toisen toimintaan, väärinkäsityksiä sattuu. Näitä tuntemuksia, toimivia vuorovaikutus- ja 
selviytymiskeinoja sekä oman toiminnan reflektointia on hyvä pohtia yhdessä. On tärkeää, ettei mieltä 
painavien asioiden kanssa jää yksin, vaan jakaa ne luotettavan ja turvallisen ihmisen kanssa.  

Noin kerran vuodessa vapaaehtoisille järjestetään täydennyskoulutusta. Koulutus voi olla esimerkiksi 
EHYTin Ensihuoli- ja Kannustajakoulutusta, Mielenterveyden Ensiapu -koulutuksia tai erikseen kohtaa-
mispaikan vapaaehtoisille räätälöityjä koulutuksia, joissa käydään läpi Elokolotoiminnan periaatteita 
ja käytäntöjä. Monia hyödyllisiä koulutuksia löytyy myös verkkokoulutuksina esimerkiksi THL:n verk-
kokoulut (Luo luottamusta – Puutu väkivaltaan -koulutus jne.). Myös muiden järjestöjen koulutuksista 
kannattaa vinkata vapaaehtoisille. Jos vapaaehtoiseksi ilmoittautuneita tulee lyhyen ajan sisään paljon, 
voi olla hyödyllistä pitää kohtaamispaikassa varsinainen vapaaehtoistoiminnan perehdytys tai koulutus. 
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Elokolon vapaaehtoistehtäviä

Kohtaamispaikoissa on mahdollista toimia monenlaisissa vapaaehtoistehtävissä. Vapaaehtoistoiminta 
voidaan räätälöidä vapaaehtoisen omien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Hyvä käytäntö on kutsua 
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostunut henkilö kohtaamispaikkaan ja suunnitella tulevaa vapaaehtois-
toimintaa yhdessä tämän kanssa. Monilla vapaaehtoiseksi aikovilla on jo valmiita ajatuksia, joiden 
pohjalta vapaaehtoisen polkua voidaan lähteä rakentamaan. Valmis idea ei kuitenkaan ole edellytys 
vapaaehtoiseksi pääsemiselle, sillä kohtaamispaikoissa on usein jo valmiina lukuisia vapaaehtoistehtä-
viä. Kohtaamispaikkojen vapaaehtoistoimintaan voi kuka tahansa tulla mukaan, kunhan sitoutuu nou-
dattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Ketään ei jätetä ulkopuolelle. Tärkein edellytys vapaaehtoistehtäviin 
osallistuville on avoin ja aktiivinen asenne. Jokaiselle vapaaehtoiseksi haluavalle löytyy mielekkäitä ja 
omalle persoonalle sopivia tehtäviä. Omassa rauhassaan viihtyvä ihminen voi esimerkiksi osallistua 
kohtaamispaikan tiedotukseen, kun taas ihmiskontakteja janoava voi tulla kohtaamaan ihmisiä ja läh-
teä mukaan esimerkiksi messuille. 

Mahdollisuuksia erilaisiin toimintoihin ja vapaaehtoistehtäviin on runsaasti. On hyvä muistaa kysellä 
myös jo mukana olevilta vapaaehtoisilta, mitä he haluaisivat seuraavaksi tehdä.  Pidempään toimineilla 
voi olla hyviä kehitysehdotuksia ja näkemystä toiminnan tulevista suuntaviivoista. Heiltä voi kysyä 
minkä he näkisivät tarpeelliseksi ja toivottavaksi toiminnaksi kohtaamispaikassa. Vapaaehtoisille voi 
myös järjestää ideointipajoja tai oppimiskahviloita. 

Elokoloissa on muun muassa toteutettu tietokilpailuja, bingoa ja karaokea sekä katsottu yhdessä doku-
mentteja, elokuvia, tehty käsitöitä, askarreltu ja esitelty omia harrastuksia tai valokuvia. 

Arjen pyörittäjä ja varmistaja

Kohtaamispaikoissa on paljon monenlaista arjen toimintaa aina siivouksesta aamupuuron ja kahvin 
keittämiseen, kukkien kasteluun ja kaupassa käymiseen. Kohtaamiset tapahtuvat toiminnan ohessa 
kuin itsestään eikä toisen kohtaaminen jännitä samalla tavalla kuin kasvokkain kahvipöydässä istut-
taessa. Kohtaamispaikan arjen pyörittäjänä ja varmistajana voi tuntea itsensä hyödylliseksi. Arjen 
ylläpitotehtäviin liittyvää vapaaehtoistoimintaa tehdään yhdessä palkattujen työntekijöiden kanssa. 
Arkiseen ylläpitoon osallistuminen on helppo tapa aloittaa vapaaehtoistoiminta ja kohtaamispaikkaan 
tutustuminen. Kun yhteisön muihin ihmisiin tutustuu paremmin, voi kohtaamisten kautta herätä aja-
tuksia siitä, minkälaista vapaaehtoistoimintaa kohtaamispaikassa voisi yhdessä toteuttaa. 

Retkitoiminnan järjestäjä 
 
Retkitoiminta tarjoaa vaihtelevia ja antoisia kokemuksia kaikille niihin osallistuville. Kohtaamispaikko-
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jen kävijät tekevät usein mielellään retkiä lähiympäristöön, sillä ne tuovat vaihtelua tavanomaiselle 
kohtaamispaikassa käymiselle. Retkikohde, esimerkiksi luontopolku, sienimetsä, konsertti tai teatte-
riesitys, sovitaan yhdessä kävijöiden kanssa. Retkelle lähdöstä voidaan myös sopia kohtaamispaikan 
yhteisökokouksessa tai taustayhdistyksen johtokunnassa tai hallituksessa. Vapaaehtoinen voi osallistua 
mahdollisen kuljetuksen järjestämisen, lippujen varaukseen ja osallistujien keräämiseen sekä matkan 
johtamisen – riippuen omista kiinnostuksen kohteistaan ja kehittymistarpeistaan. Vapaaehtoinen voi 
myös halutessaan hoitaa tiedotuksen. Elokoloissa voi käyttää Elokolojen tiedotuspohjaa tai tehdä tie-
dotteen esimerkiksi Canva-nimisellä verkkosivustolla. Tällöin on hyvä pyytää Elokolon logo työnteki-
jöiltä. Elokolon ohjaaja neuvoo ja tukee tarvittaessa. Erityisesti retkieväisiin ym. kuluihin käytettävissä 
oleva budjetti on tärkeä sopia ennalta työntekijän kanssa.  

Tapahtuma-avustaja

Kohtaamispaikoissa järjestetään erilaisia tapahtumia, kuten EHYTin kampanjoihin liittyviä tapahtumia, 
vuosittain toistuva Asunnottomien yö -tapahtuma, joulujuhlat, liikuntatapahtumat sekä messutyyppi-
set tapahtumat, joissa esitellään kohtaamispaikan toimintaa uusien kävijöiden toivossa. Vapaaehtoisia 
tarvitaan avuksi järjestelyihin, esimerkiksi puuron keittoon tai leivonnaisten valmistamiseen, liikunta-
rajoitteisten auttamiseen sekä toiminnan esittelyyn. Tilojen valmistelussa apua tarvitaan muun muassa 
pöytien ja tuolien järjestelyssä sekä tilojen koristelussa. Ulkona järjestettävissä tilaisuuksissa tarvitaan 
mm. telttojen kuljettajia ja kokoajia, tavaroiden purkajia ja kantajia, esittely- ja myyntipöytien järjestä-
jiä, kahvin keittäjiä ja -tarjoajia ja tapahtuman osallistujien kanssa keskustelijoita. Vapaaehtoiset voivat 
myös järjestää erilaisia ohjelmanumeroita riippuen tapahtuman teemasta ja omasta osaamisestaan. 

Teknisen tuen vapaaehtoinen

Kohtaamispaikoissa on usein käytettävissä tietokoneita ja tulostimia, joiden käyttö on kävijöille 
maksutonta. Kaikilla kävijöillä ei kuitenkaan ole taitoa tietokoneiden ja ohjelmien käyttöön. Kohtaa-
mispaikkojen tietokoneet ja tietokoneiden käytössä avustaminen tuovat yhdenvertaisuutta ihmisten 
elämään. Kaikilla ei ole mahdollisuutta hankkia omaa konetta ja nettiliittymää, mutta monet palvelut 
ovat saavutettavissa helpoimmin niiden kautta. 

Tietotekniikkaa taitavalle vapaaehtoiselle oivallinen tehtävä on neuvoa ja ohjata kohtaamispaikan kävi-
jöitä tietotekniikan käytössä. Neuvonta-aika voi olla esimerkiksi sovittu viikonpäivä ja kellonaika, jol-
loin vapaaehtoinen on tavattavissa kohtaamispaikassa. Vapaaehtoinen voi esimerkiksi opastaa laskujen 
maksamisen verkkopankissa tai Kelan lomakkeiden täyttämisessä. Tällöin on tärkeää muistaa vaitiolo-
velvollisuus. Vapaaehtoinen voi innostua pitämään pienimuotoisia opastustuokioita tietokoneen käy-
tön perusasioista esimerkiksi ikäihmisille.

Vapaaehtoinen voi tarvittaessa auttaa myös valitsemaan kävijälle kotikäyttöön sopivaa laitetta tai neu-
voa älypuhelimen käytössä. 
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Viestijä 

Kohtaamispaikoilla on perinteisen ilmoitustaulun lisäksi usein omat Facebook-sivut tai Instagram-tili, 
joihin työntekijä voi laittaa vapaaehtoisille päivitysoikeudet. Sosiaalisen median kanavat ovat hyviä 
paikkoja tiedottaa kohtaamispaikan tapahtumista ja retkistä. Vapaaehtoisilla voi olla taitoja käyttää esi-
merkiksi graafisen suunnittelun maksutonta sovellusta Canvaa tai muita maksuttomia kuvankäsittelyoh-
jelmia, joilla voi tehdä esimerkiksi tapahtumamainoksia ja kutsuja. Tapahtumista ja retkistä saa koottua 
helposti myös kuvamateriaalia, jota voi päivittää Facebook-sivuille osuvien kuvatekstien kanssa. Tällöin 
tulee huomioida, että kuvien julkaisemiseen tarvitaan lupa niissä mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä. 
Myös blogikirjoitukset ja videoiden tekeminen on mahdollista. 

Vapaaehtoinen voi myös osallistua perinteiseen puskaradio-tyyppiseen viestintään ja kertoa kohtaa-
mispaikan toiminnasta tuttavilleen. Kohtaamispaikan ohjaajalta voi pyytää esitteitä, joita vapaaehtoi-
nen voi jakaa ja kiinnittää ilmoitustauluille kaupungilla liikkuessaan. 

Keskustelukerhon ohjaaja
 
Elokoloissa kokoontuu erilaisia keskusteluryhmiä. Keskustelua on käyty erilaisista yhteiskunnallisista ja 
ajankohtaisista aiheista, kuten yksinäisyydestä. Vapaaehtoisena keskusteluryhmän tai -tuokion ohjaaja 
voi keksiä aiheita esimerkiksi omasta kokemus-, työ- ja harrastusyhteyksistään, tai vaikka päivän lehden 
tai tuoreen tv-ohjelman pohjalta. Juttutuokio voi olla säännöllinen (esim. viikoittaiset Pirkkalan Eloko-
lon Perjantaipuheet) tai harvemmin tapahtuva. Vapaaehtoinen voi suunnitella, tiedottaa ja ohjata tuo-
kioita, kutsua mukaan ulkopuolisia vierailijoita. On hyvä ajatus koota kohtaamispaikan kävijöiltä heidän 
toivomiaan aiheita, sillä ihmiset lähtevät paremmin mukaan sellaiseen ryhmään, jonka suunnitteluun 
ovat saaneet osallistua. 

EHYT ry tuottaa materiaalia ja uutisia erilaisiin hyvinvoinnin edistämisen teemaviikkoihin ja -kuukausiin, 
kuten Tipaton tammikuu tai Ehkäisevän päihdetyön viikko. Myös muilta järjestöiltä ja toimijoilta saa 
hyviä virikkeitä keskusteluryhmän sisältöihin. Moni järjestötoimija järjestää ryhmänohjaajakoulutuksia. 
Erilaisia materiaaleja kannattaa hyödyntää esimerkiksi keskustelutuokioiden alustuksina. 

Vertaisryhmän tai toiminnallisen ryhmän ohjaaja

Ryhmätoiminta vahvistaa arjen jaksamista ja yhteisöllisyyttä. Vertaisryhmissä saman asian kokeneet 
voivat tukea toinen toistaan ja kulkea rinnalla vaikeiden aikojen läpi. Joskus ihmisen voi olla alkuun 
vaikea luottaa esimerkiksi ammattilaisiin, jolloin ensimmäinen kontakti välittävään ihmiseen tapahtuu 
vertaistuen kautta. Vertaisryhmissä kuulee erilaisista selviytymiskeinoista ja oppii, ettei ole yhtä oikeaa 
tapaa ratkoa asioita. Joku taas hakeutuu ensin ammattilaisen juttusille ja jatkaa hoitoprosessin päätyt-
tyä omaa toipumisprosessiaan vertaisryhmässä. Ihmisen on myös mahdollista käydä vertaisryhmässä 
samaan aikaan kuin on jossakin hoidossa, mutta käytännössä moni kokee ammattiavun ja vertaistuen 
päällekkäisyyden henkisesti liian raskaaksi. Vaikka EHYT ry ei itse järjestä vertaisryhmien ohjaajakoul-
tuksia, osaavat työntekijät vinkata sopivan aihepiirin vertaistukihenkilökoulutuksia järjestäviä tahoja.
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Koulutuksen muualla käynyt voi tulla ohjaamaan ryhmää kohtaamispaikkaan ja kohtaamispaikka on 
oivallinen paikka tiedottaa kävijöitä alkavasta ryhmästä. Jo pelkkä maininta alkavasta ryhmästä avittaa 
puheeksi ottamista; se voi aikaansaada mielenkiintoista keskustelua ja synnyttää uusia oivalluksia suh-
teessa omaan päihteidenkäyttöön, rahapelaamiseen tai läheisenä olemiseen. 

Vertaisryhmien lisäksi kohtaamispaikoissa voi ohjata toiminnallisia ryhmiä vaikkapa oman harrastunei-
suuden pohjalta. Vapaaehtoistoiminnassa voi myös opetella jonkun täysin uuden jutun, mitä työelä-
män tiukat vaatimukset eivät usein mahdollista. Vapaaehtoisena saa itselleen arvokasta ohjauskoke-
musta, jota tarvitaan usein työelämässä. Myös ryhmän kanssa toimiessa karttuvat yhteistyötaidot ovat 
tärkeitä lähes jokaisella elämänalueella. 

Case: Elokolon työnhakuryhmä

Kohtaamispaikoissa käy paljon työnhakijoita. Tukeva ja kannustava (vertais)ryhmä on heille kullanar-
voinen. Työnhaku-ryhmän ohjaaminen on tärkeä ja palkitseva vapaaehtoistehtävä siitä innostuvalle 
ihmiselle. Ohjaajalla voi olla omakohtaista kokemusta työnhausta, jolloin voidaan puhua työnhaku-ver-
taisryhmästä. Toisaalta ohjaaja voi myös olla joku asiasta esimerkiksi opintojensa tai työnsä puolesta 
kiinnostunut vapaaehtoinen. Ohjaajia voi olla useampiakin, jolloin ryhmä pystyy kokoontumaan myös 
esimerkiksi yhden ohjaajan sairastuessa. Jaettu vastuu ryhmästä ei myöskään kuormita niin paljon ja 
ohjausvastuun jakaminen helpottaa ryhmässä käytäviä keskusteluja ja ryhmäläisten tukemista. 
 
Ryhmänvetäjälle riittää se, että uskaltaa avata suunsa ihmisten edessä. On hyvä, jos vetäjä on käynyt 
työnhakuun liittyviä TE-toimiston kursseja esimerkiksi työnhausta ja CV:n teosta tai sitten ohjaaja on 
kerryttänyt riittävästi kokemuksen kautta hankittua osaamista. Jos moni ryhmäläinen on osallistunut 
esimerkiksi TE-toimiston järjestämille kursseille, voidaan kokemuksia jakaa ryhmässä.

Esimerkkejä Elokolossa kokoontuneista ryhmistä:

Vertaistukiryhmät
Työnhakuryhmä
Harrastusryhmä
Mölkkyporukka
Sieniretkiporukka
Kalakerho
Keskusteluryhmät
Tikkakerho
Joogaryhmä
Veneenkunnostuskerho
Keilaus- ja biljardiryhmät
Lautapelikerho
Frisbeegolf-ryhmä
Käsityökerho
Kuvataidekerho



52

Osallistujien osaamista kannattaa hyödyntää ja jakaa vastuuta myös muille, sillä tämä vahvistaa ihmis-
ten sitoutumista ja mahdollistaa osallisuuden kokemisen. 
 
Pirkkalan Elokolossa on kokoontunut työnhaku -vertaisryhmä. Sen kokemusten mukaan ryhmän kan-
nattaa kokoontua kerran viikossa vähintään neljä kertaa, mutta parhaat kokemukset on saatu esimer-
kiksi koko kevät- tai syyskauden kokoontuneista ryhmistä. Säännöllinen kokoontuminen on ryhmän toi-
minnan kannalta tärkeää ja esimerkiksi kahden viikon väli on osoittautunut turhan harvaksi. 
 
Ensimmäisissä kokoontumisissa voidaan esimerkiksi: 

• Esittäytyä ja kertoa muulle ryhmälle omasta työhistoriasta ja koulutuksesta (on hyvä kertoa vai-
tiolosta ja mainita, että jokainen kertoo vain sen verran kuin itsestä tuntuu hyvältä)

• Pohtia ryhmässä laajasti ja ennakkoluulottomasti, millaiset työtehtävät ryhmän jäsenille voisivat sopia 
• Selvittää, mistä avoimia työpaikkoja löytyy (MOL, Monster, vuokratyöfirmat, julkisen sektorin 

rekrytointipalvelut, kuten Seuturekry jne.) 
• Pohtia mitä piilotyöpaikat ovat ja mistä niitä voisi kaivella esille 

 
Ryhmän toiminnan edetessä voidaan lukea, kommentoida ja kehittää ryhmän jäsenten työhakemuksia 
ja ansioluetteloa. Tätä voidaan tehdä myös pienryhmissä. Samojen alojen ihmiset voivat pienryhmissä 
myös perehtyä lähemmin omien alojensa työpaikkamahdollisuuksiin. Ryhmässä voidaan ottaa tavoit-
teeksi esimerkiksi saada joka kokoontumisella yksi työhakemus valmiiksi.  
 
Ryhmässä on tärkeää myös rohkaista ja tukea toisia ottamaan yhteyttä eri työnantajiin ja työpaikkoja 
välittäviin tahoihin. Kielteiset vastaukset voivat lannistaa ja syödä motivaatiota, mutta ryhmä tarjoaa 
tälle tärkeän vastavoiman ja auttaa ymmärtämään, ettei työpaikan ohi meneminen tarkoita henkilö-
kohtaista torjuntaa tai sitä, että itsessä olisi jotakin vikaa. 

Yhteisen keittiön tai ruoanlaittokerhon ohjaaja

Yhteinen keittiö on hankkeena käynnistynyttä toimintaa, jossa ammattilaiset ja paikalliset asukkaat 
perustavat yhdessä Yhteisen keittiön. Toiminnan tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen ja osal-
lisuuden lisääminen. Lisäksi tavoitteena on edistää terveitä elintapoja ja arjessa selviytymistä sekä 
vähentää ruokahävikkiä. 

Yhteisessä keittiössä valmistettavat ruoat ovat terveellisiä ja edullisia perusruokia, joita voi helposti 
tehdä kotonakin. Vaikka ruoka on tärkeää, pääpaino yhteisessä keittiössä on mukavassa yhdessä 
olossa. Yhteiseen keittiöön on kuka tahansa tervetullut. Yhteinen terveellisen ruoan suunnitteleminen 
ja valmistaminen sekä yhteinen ateriointi voivat olla osa yhteisen keittiön toteutusta pääpainon ollessa 
yhteisöllisessä kohtaamisessa. 

Helsingin Kallion Elokolossa toimivassa yhteisessä keittiössä on valmistettu yhdessä ruokaa joka toi-
nen perjantai. Helsingin Elokolon aluetyöntekijä on aiemmalta koulutukseltaan ravintolakokki. Hän on 
suunnittelut menun ja ohjannut ruoan valmistusta. Valmistettavat ruoat on valittu niin, että ne sopivat 
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mahdollisimman monelle: yksinkertaiset reseptit sekä edulliset ja mahdollisimman terveelliset raaka- 
aineet. Muissa Elokoloissa on kokoontunut vapaaehtoisten ohjaamia ruoanlaittoryhmiä.

Kohtaamispaikkaan voi myös hankkia blenderin, jolla saa tehtyä marjoja ja vihanneksia hyödyntämällä 
terveellisiä smoothieita. 

Yhteislaulujen ohjaaja tai soittaja

Jos vapaaehtoisjoukosta löytyy innostuneita laulu- tai soittotaitoisia henkilöitä, yhteislaulujen säestä-
minen ja johtaminen voi olla sopiva vapaaehtoistehtävä. Kohtaamispaikka järjestää osallistujille lau-
luvihkoja, joiden kokoaminen ja tekeminen voivat toki toteutua myös vapaaehtoisvoimin. Kaikki soit-
tajat eivät välitä soittaessaan johtaa laulua, jolloin voidaan rekrytoida myös osaava ja innokas laulaja 
laulunjohtajaksi. Laulunjohtaja voi pitää huolta paitsi kulloinkin valittavan laulun johtamisesta, myös 
soittajalle ja laulajille tarpeellisista tauoista laulutuokion aikana.  
 
Yhteislaulu sopii hyvin kohtaamispaikan viikko-ohjelmaan. Se rentouttaa ja virkistää. Vähäpuheinen 
kävijä saattaa puhjeta kukkaan laulaessaan. Säestämiseen voi käyttää omia soittimia, ja esimerkiksi 
kirpputoreilta voi löytää edullisia kitaroita tai kosketinsoittimia kohtaamispaikan pysyväksi varusteeksi. 
Silloin on hyvä sopia yhdessä, käytetäänkö kohtaamispaikan soittimia muulloin kuin yhteislaulutuo-
kioissa. Kaikki kävijät eivät välttämättä jaksa kuunnella päivittäin innokkaita musikantteja. Näistäkin 
asioista on hyvä puhua yhteisökokouksissa tai muuten isommalla porukalla. Jos oman mielipiteen ilmai-
seminen muiden kuullen pelottaa, voi asian ottaa puheeksi kohtaamispaikan vastuuhenkilön kanssa.

Asiointi- ja kaveriavun vapaaehtoinen

Monet esimerkiksi laitoksissa asuvat yksinäisyyttä kokevat ikäihmiset kaipaavat seuraa ja ulkoilutta-
mista, mahdollisesti myös kauppa-apua. Toiset kaipaavat kaveria mukaansa erilaisiin vapaa-ajan aktivi-
teetteihin. Tämä on usein hoidettu naapuriapuna, mutta aina se ei ole syystä tai toisesta mahdollista. 
Kohtaamispaikan vapaaehtoiset voivat auttaa kertaluonteisissa tai lyhytkestoisissa asiointiaputar-
peissa. Pidempi kestoiseen ja toistuvaan asiointiavun tarpeeseen vastaaminen kuuluu sosiaalihuollon 
toimialaan. Tällöin kohtaamispaikasta voidaan ohjata ihminen tarvitsemansa palvelun piiriin. 
 
Muun muassa kuntien vapaaehtoistoimijoiden verkostoista saa tietoa senhetkisistä avun tarvitsijoista 
ja paikoista, joissa avuntarvitsijoita voi kohdata. Laitosten henkilökunta antaa ohjausta siinä, mitä 
vapaaehtoisten ulkoiluttaja, kirjojen lukija tai juttuseuran tarjoaja voivat tehdä. Henkilökunta neuvoo 
myös muun muassa apuvälineiden käytössä. 
 
Vierailukohteeseen kerrotaan etukäteen, keitä toimintaan osallistuu ja mistä heidät tunnistaa. Voidaan 
käyttää esimerkiksi yhdistyksen logolla varustettuja rintamerkkejä tai nimikylttejä.
Asiointiavun vapaaehtoisille järjestetään monilla paikkakunnilla myös lyhyitä koulutuksia, joihin voi 
osallistua. Mahdollisten vahinkojen varalta kannattaa tarkistaa etukäteen kunkin laitoksen vakuutus-
käytännöt sekä EHYT ry:n tai yhdistyksen omat vapaaehtoisia koskevat vakuutuskäytännöt.
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Ruokajaon vapaaehtoinen

Ruokajakelussa hyödynnetään kauppojen, leipomoiden ja muiden elintarvikkeiden tuottajien ylijää-
märuokaa jakamalla sitä eteenpäin vähävaraisille ihmisille. Tämä on kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaista toimintaa. 
 Elintarvikeliikkeiltä jää myymättä paljon sellaista ruokaa, jonka viimeinen käyttöpäivä on samana tai 
seuraavana päivänä. Samoin myymättä jää usein isojakin eriä elintarvikkeita, joiden parasta ennen-päi-
väys on lähellä. Ruoka on usein kummassakin tapauksessa vielä hyvinkin käyttökelpoista. Kaupasta se 
päätyy kaatopaikalle, jolloin yrityksen täytyy maksaa myös kaatopaikkakulut. Jos ylijäämäruoka lah-
joitetaan esimerkiksi kohtaamispaikoille jaettavaksi, kertyy suurehkolle yritykselle vuositasolla noin 
kymmenien tuhansien eurojen säästö. Monelle toimijoille on tärkeää myös tieto siitä, että on toimittu 
eettisesti ja ympäristöystävällisesti. 
 
Kohtaamispaikkaa ylläpitävä yhdistys tekee sopimuksen kaupan kanssa lahjoitettavasta ruoka-avusta 
ja elintarvikkeiden hakemisesta tiettyinä aikoina. Sopimuksella kauppa siirtää vastuun jaettavan elin-
tarvikkeen laadusta ja asianmukaisesta käsittelystä avun jakajalle ja siinä sitoudutaan noudattamaan 
tiettyjä pelisääntöjä.  
 
Ruoka-avun kuljetuksesta voivat vastata vapaaehtoiset, joilla on sopiva kuljetusväline. Jos yhdistyksellä 
on oma auto, sitä voi käyttää. Kaupoilla on tietyt varastopaikat, joista elintarvikkeet haetaan säännöl-
lisesti sovittuina aikoina. Kaupan on hyvä tietää, ketkä kuljetusta hoitavat. Luottamus on ruoka-avun 
saamisen ja jakelun kulmakivi.  Hakijoiden ei ole hyvä vaihtua jatkuvasti, jolloin kaupan on vaikea hah-
mottaa, ketkä tehtävää hoitavat.
 
Ennen tuotteiden jakamista niitä tarvitseville tarkistetaan vielä kertaalleen tuotteiden päivämäärät. 
Elintarvikkeiden turvallisuudesta ei tule tinkiä. Tärkeitä asioita ovat kylmäketju, nopea luovutus ja 
varastokierto. Nämä periaatteet pätevät myös hyväntekeväisyyteen lahjoitettuihin tuotteisiin. Hävik-
kituotteita voi pakastaa, mutta se tulee tehdä ennen viimeistä käyttöpäivää. Viimeinen käyttöpäivä on 
tiukempi kuin Parasta ennen -merkintä. Parasta ennen -päiväyksellä varustetut tuotteet, kuten leivät, 
ovat helpompi ja yleisempi jakotuoteryhmä. Tuotteiden laatu pitää silti varmistaa ja esimerkiksi homeh-
tuneet tuotteet tulee luonnollisesti viedä biojätteeseen. Hedelmät, vihannekset ja juurekset lajitellaan 
ja kaikki pilaantuneet tai muuten käyttökelvottomat viedään biojätteeseen. Hedelmät ja kasvikset voi-
daan pakata erillisiin muovipusseihin, jos ne ovat tulleet kaupasta irtonaisina. Lajittelussa käytetään 
aina kertakäyttöisiä kumihanskoja ja lajittelijoilla on syytä olla hygieniapassi. 
 
Jakelu käy helposti, kun tuotteet pakataan valmiiksi muovikasseihin tai kestokasseihin ja kassit ovat 
sisällöltään suunnilleen samansuuruisia. Lapsiperheille voidaan tarpeen mukaan tehdä suurempia kas-
seja kuin yksineläjille tai antaa heille mukaan useampi kassi.
Jakelutilanteessa vapaaehtoiset voivat pakata kasseja ja auttaa jakelussa niin, että järjestys ja tasapuo-
lisuus säilyvät. Ihmisten taustoja ei kysellä myöskään ruokajakelussa, vaan toimitaan luottamusperiaat-
teella. Vuoronumerot voivat helpottaa ja rauhoittaa odottamista. Jakelutilanteet ovat myös hyvä keino 
saada keskustelukontakti tukea tarvitsevien kanssa ja kutsua heitä kohtaamispaikkaan myös muulloin. 
Ruoanjakotilanteissa voi myös tarjota esimerkiksi ilmaisia voileipiä ja kahvia vuoroaan odottaville. Se 
luo tilanteeseen kodikkuutta ja antaa rennomman mahdollisuuden keskustelutuokioille. Toisinaan ruo-
kajakelutilanteissa esiintyy huutelua ja epäasiallista käytöstä, jolle tulee asettaa rajat välittömästi. Jo 
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pelkkä mielipahan purkaminen työntekijälle ja kuulluksi tuleminen saattavat vähentää muihin kohdis-
tettuja oman pahanolon purkauksia. Elintarvikejako on myös luonteva tilaisuus kävijöille tarjoutua itse 
auttamaan eli tekemään vapaaehtoistyötä. Näistä tilanteista on löydetty myös hyviä työntekijöitä Elo-
koloihin.

Räätälöidyt vapaaehtoistehtävät
 
Yhdistyksillä ja kohtaamispaikoilla on aina täysi vapaus kehittää myös omia ratkaisujaan ja toiminta-
muotojaan vapaaehtoistoiminnassa. On tärkeää kysyä vapaaehtoiselta, mitä juuri hän haluaisi tehdä 
tai mitä hän haluaisi oppia, haluaako toimia yksin vai yhdessä, paljonko aikaa on käytettävissä vapaa-
ehtoistoimintaan jne. 

Omien ideoiden ja yhteisen pohdinnan kautta vapaaehtoinen voi löytää sellaisia vapaaehtoistehtäviä, 
jotka motivoivat juuri häntä. Myös kohtaamispaikan kävijöiltä on tärkeää kysyä heidän toiveitaan. Toi-
mintaa ja toimintamuotoja voidaan miettiä myös porukalla vapaaehtoisten tai henkilökunnan yhtei-
sissä kokouksissa, jonne vapaaehtoisten on hyvä tulla mukaan. Henkilökunnan ja vapaaehtoisten on 
hyvä myös välillä kokoontua yhdessä keskustelemaan ja jakamaan kokemuksia. Tämä edistää yhteen-
kuuluvuuden tunnetta puolin ja toisin ja takaa paremman tiedon kulun kohtaamispaikan eri toimijoi-
den välillä. Samalla mahdollistuu hetki työnohjauksellisten keskusteluiden käymiseen. Kohtaamistilan-
teet voivat herättää ihmisessä kaikenlaisia tuntemuksia ja ajatuksia, joita on hyvä käydä läpi yhdessä 
työntekijöiden kanssa. 
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Tukea vapaaehtoistoiminnan
koordinointiin ja toteutukseen 

Lisätietoja kohtaamispaikkojen vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen saa EHYT ry:n asiantuntijoilta. 
Yleistä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja käytännön vinkkejä vapaaehtoistoiminnan organisointiin saa 
esimerkiksi Kansalaisareenan verkkosivuilta. 

Lisäksi vapaaehtoistoimintaa koordinoivien henkilöiden kannattaa liittyä vapaaehtoistoiminnan koordi-
naattoreiden osaamisen kehittämiseksi luotuun valtakunnalliseen Valikko-verkostoon, jonka alueelliset 
valikkoryhmät tarjoavat vapaaehtoistoimintaa koordinoiville alustan keskinäisille kohtaamisille, vertais-
tuelle ja yhteistyölle. 

Katso lisää tämän käsikirjan Lisälukemista -osiosta!
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4. Töihin Elokoloon?  

Sisältö: Jukka Suomilammi & Mika Mikkonen
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Elokolon henkilökuntaan kuuluvat EHYT ry:n työntekijät, palkkatuella työllistetyt, työkokeilijat, opiske-
lijat ja muut harjoittelijat sekä siviili- ja yhdyskuntapalvelusta suorittavat henkilöt. Elokolossa työsken-
televien työnantajana on usein EHYTin paikallinen jäsenjärjestö. Työntekijän käytännön työn ohjaa-
misesta vastaa aluetyöntekijä tai muu yhdistyksen valtuuttama henkilö yhdessä kohtaamispaikkaa 
ylläpitävän yhdistyksen kanssa. Kohtaamispaikoissa työskentelevät tulevat monenlaisista taustoista. 
Ihmisillä on erilaista osaamista. Kohtaamispaikan vastuuhenkilö tukee työntekijöitä omien vahvuuksien 
löytämisessä ja osaamisen kehittämisessä.

Tässä luvussa tarkastellaan Elokolojen työpaikkakäytäntöjä, joita voidaan ottaa muissa kohtaamispai-
koissa käyttöön soveltuvin osin.

Tästä kappaleesta löydät tietoa
• Elokoloihin työllistymisestä 
• Työsuhteen alkamisesta
• Työsopimukseen liittyvistä asioista
• Työsuhteen aikaisesta tuesta 
• Työtehtävistä 
• Poissaolokäytännöistä 
• Täydennyskoulutuksesta
• Työsuhteen päättymisestä 

Lisäksi löydät tärkeää tietoa
• Työturvallisuudesta ja työyhteisön pelisäännöistä
• Työhyvinvoinnista ja työsuojelusta 
• Työsuhteen aikaisista riskitilanteista ja niiden ehkäisystä

Lopuksi käsitellään
• Kohtaamispaikan päihdeohjelmaa ja päihdepelisääntöjä 
• Työyhteisön päihdehaittoihin puuttumista
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EHYTin Elokoloissa työskentelee vuosittain eri nimikkeillä noin sata työntekijää tai harjoittelijaa. Työ-
suhteen kesto vaihtelee työnkuvan mukaan. Työntekijöillä on tärkeä rooli kohtaamispaikkatoiminnan 
järjestämisessä. Välityömarkkinoille tyypillisesti työsuhteen tarkoituksena on antaa uutta potkua työn-
hakuun ja helpottaa vapaille työmarkkinoille työllistymistä. Elokolo-työssä on hyvä pitää mielessä, että 
työsuhde on väliaikainen. On tärkeää, että työntekijät hyötyvät kohtaamispaikassa työskentelemäs-
tään ajasta. Työnkuva voidaan osittain räätälöidä työntekijän oman kiinnostuksen kohteiden mukaan. 
Monille työntekijöille työskentely Elokoloissa on ollut tärkeä ja vahvistava kokemus. Työ tarjoaa teki-
jälleen mielekästä tekemistä ja mahdollisuuden ammatilliseen kehittymiseen. Esimerkiksi pitkän 
työttömyysjakson jälkeen työelämä tuo arkeen säännöllisen rytmin. Elokoloissa työskennelleet ovat 
kertoneet arjen hallintansa parantuneen, sosiaalisten taitojen vahvistuneen ja esimerkiksi kielitaidon 
kohentuneen työskenneltyään kohtaamispaikassa. 

Elokolossa kaikki työntekijät ovat tasa-arvoisia riippumatta työtehtävästä tai työsuhteen kestosta. Työ-
yhteisön jäsenillä on erilaisia rooleja, mutta kaikkien näkemykset ovat yhtä arvokkaita. Työyhteisön 
jäsenenä oppii yhteistyö- ja tiimityötaitoja. Erilaisten ihmisten kohtaaminen lisää ymmärrystä ja suvait-
sevaisuutta, kun pitää oman mielensä avoinna ja päättää tietoisesti kieltäytyä tulkitsemasta muiden 
ihmisten omasta poikkeavaa toimintaa. Positiivista palautetta kannattaa viljellä. On viisautta olettaa 
toisesta hyvää ja kysyä, jos joku asia jää mietityttämään. Tukea saa ja pitää pyytää. Parhaat ideat ja käy-
tännöt syntyvät yhteistyön tuloksena. Meillä kaikilla on omat vahvuutemme. Elokolo-työssä erilaiset 
työskentelyotteet täydentävät toisiaan.  

Kohtaamispaikka työyhteisönä voi muodostua esimerkiksi Helsingin Elokolon aluetyöntekijä Mika Mik-
kosen laatimaan mallin avulla. Tätä mallia voi halutessaan hyödyntää oman kohtaamispaikan työyhtei-
sön ja sen rakenteiden muodostamisesta. Seuraavissa kuvissa on eritelty Helsingin Elokolon aluetyönte-
kijän työnkuvaa ja vastuita. Käytännössä aluetyöntekijä tai muulla nimikkeellä toimiva kohtaamispaikan 
vastuuhenkilö toimii lähiesimiestehtävissä, vaikka virallinen esimies tulisi taustayhdistyksen puolelta. 
Kohtaamispaikan toimintaa voi, ja usein on resurssikysymysten takia välttämätöntä, toteuttaa kevy-
emmällä vapaaehtoisuuteen perustuvalla mallilla. Jos Elokolo-toimintaa haluaa toteuttaa käsikirjassa 
esitetyllä tavalla, on aloittavan yhdistyksen syytä olla perillä toiminnan sisältämistä vastuuasioista ja 
työn määrästä. 

HENKILÖSTÖ

• työkokeilu
• palkkatuki
• kuntouttava tt
• yhdyskuntapalvelu
• vapaaehtoiset
• opiskelijat
• siviilipalvelus

Aluetyöntekijällä vastuu Elokolon toiminnasta ja turvallisuudesta

TE-palvelut:  
sopimukset
kuntalisät

Tilastointi, 
työvuoroseuranta  

Lomat

Paikallisyhdistys
työsopimukset
allekirjoitukset

Perehdytys,  
työhönohjaus, tiimit, hen-
kilökohtaiset keskustelut, 

turvallisuus, vastuu



Helsingin Elokolon verkostokartta

KÄVIJÄT
Kallio 

• keskusteluapu Kontula

• sosiaalineuvonta
• terveysneuvonta
• palveluihin ohjaus Tapahtumat Ruoka-apu

• motivointi
• ensiapu
• turvallisuus Läsnä oleminen

Työnantajan velvoitteet, 
työehtosopimus ELOSET ry

Suunnittelu  Laskutus, Kohtaamispaikka- EHYT Elokja kehittäminen EHYT olo-tiimitoimistotyö päivät Aikuiset

Projektien ja perustyön Päihdepäivät 
tarpeiden täyttäminen Kujato

Elokoloissa
HARMRE  
DUCTION VETY

Verkostot

VVA,  
Asunnotto- Yhteistyö- 

Sosiaali- ja terveysneuvonta,  mien yö tahot
EU:n ruoka-apu,  
Yhteinen keittiö Iltakäyttö, järjestöt, 

yhdistykset

Suunnittelu ja KÄVIJÄT Keskusteluapu,
kehittäminen Isännöinti,  ATK-apu Korjaukset, TILAT huolto, avaimet remontit

Leirit, viikko-ohjelma,  
virkistyspäivät HEKA-  

yhteistyö

• Aluetyöntekijä vastaa kaikesta päivittäisestä  
Rahoitus toiminnasta

• Päivittäisen 365 toiminnan perusteiden  
turvaaminen

Markkinointi • TyönohjausMedia
TOIMINTA • Yksi palkattu  vastuutyöntekijä

• Henkilökohtainen koulutus
• EHYT vastuuttaa: kyselyt, tutkimukset,  

Kehittäminen projektit, eri työmuodot
Ympäristötyö • Työllistämiseen liittyvät tilanteet ja kysymykset;  

palkkatuki
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Työllistymisen polkuja

Elokoloon voi työllistyä eri pituisiksi ajoiksi eri reittejä pitkin. Useimmiten Elokoloon tullaan palkka-
tuelle, työkokeiluun tai kuntouttavaan työtoimintaan. Lisäksi Elokoloissa toimii paljon opiskelijoita ja 
muita harjoittelijoita sekä siviilipalvelusmiehiä. EHYT on kantanut yhteiskuntavastuuta antamalla Elo-
koloissa työmahdollisuuksia yhdyskuntapalvelijoille sekä valvotuille koevapaushenkilöille. Tällöin EHYT 
ja kyseinen Elokolo ovat tehneet sopimukset Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. 

Lisätietoja erilaisista työllistämismuodoista saa paikallisesta työ- ja elinkeinotoimistosta tai googlet-
tamalla ’palkkatuki’, ’työkokeilu’ tai ’kuntouttava työtoiminta’. Jos olet kiinnostunut työskentelemään 
Elokolossa, ole yhteydessä oman kohtaamispaikkasi vastuuhenkilöön, joka työskentelee useimmiten 
aluetyöntekijä-nimikkeellä.

Palkkatuettu työ

Työnantaja voi hakea palkkatukea työ- ja elinkeinotoimistolta palkatessaan työttömän työnhakijan. 
Palkkatukea on mahdollista saada tiettyjen ehtojen täyttyessä. Pitkäaikaistyöttömän tai osatyökykyisen 
työllistämiseen voi saada 100 %:sta palkkatukea yleensä vuoden ajaksi. Täysimääräiseen palkkatukeen 
oikeutettuja ovat esimerkiksi sellaiset henkilöt, jotka ovat saaneet työttömyysetuutta työttömyyden 
perusteella vähintään 500 päivältä ja henkilöt, joiden työllistymistä vaikeuttaa vamma tai sairaus. 
TE-toimistojen käytännöt saattavat vaihdella ja muuttua, joten ne on aina syytä tarkastaa paikallisesti 
ennen hakemista. Joillain paikkakunnilla työantajan on mahdollista saada palkkatuen lisäksi kuntali-
sää. TE-toimisto päättää palkkatuen keston ja määrän. Myös paikkakuntakohtaisia eroja esiintyy. Jos 
olet kiinnostunut palkkatukimahdollisuudesta, tulee sinun varmistaa ehtojen täyttyminen omalta koh-
daltasi TE-toimistosta ja jutella asiasta kohtaamispaikan vastuuhenkilön kanssa. Jos palkkatuen hake-
miseen päädytään, voi työnantaja hakea palkkatukea TE-toimistosta siihen tarkoitetulla lomakkeella. 
Päätöksen tultua voidaan kirjoittaa työsopimus ja aloittaa työt.

Palkkatuella työllistetyt ovat määräaikaisessa työsuhteessa. Alussa noudatetaan kolmen kuukauden 
koeaikaa. Puolen vuoden tai vuoden mittainen työsuhde voi tuntua pitkältä ajalta, mutta aika kuluu 
nopeasti. Hyvissä ajoin ennen työsuhteen päättymistä on hyvä alkaa pohtia yhdessä kohtaamispaikan 
vastuuhenkilön kanssa, mikä voisi omalla kohdalla olla seuraava mahdollinen askel kohti opiskelupaik-
kaa tai työtä avoimilla työmarkkinoilla. Työntekijällä on aina mahdollisuus päättää palkkatuettu työ-
suhde löytäessään muita töitä tai opiskelupaikan.
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Työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta

Työkokeilun tarkoituksena on tukea työntekijää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojen selvittämisessä. 
Tämä voi auttaa esimerkiksi nuoria ja muita ammatillista koulutusta vailla olevia sekä ammattia tai 
alaa eri syistä vaihtavia. Työkokeilu voi myös tukea työmarkkinoille paluuta työttömyysjakson jälkeen. 
Työkokeilu voi olla hyvä tapa selvittää kohtaavan työn soveltuvuutta itselle esimerkiksi ennen palkka-
tukityöhön hakeutumista. Työkokeilu saman työnantajan palveluksessa voi kestää korkeintaan kuusi 
kuukautta. Lyhyempikin aika usein riittää ennen palkkatuelle siirtymistä. Työkokeilua suunnitellaan ja 
rakennetaan yhdessä työkokeiluun pyrkivän kehitystarpeista käsin. Kohtaamispaikan työvuoroista vas-
taavan on hyvä huomioida, että työkokeilussa oleva ei voi olla työvuorossa yksin, vaan vastuuhenkilön 
(tai palkkatuella työskentelevän) on oltava paikalla työtä ohjaamassa. Työkokeilussa oleva ei ole työ-
suhteessa kohtaamispaikkaan. 

Kuntouttavaa työtoimintaa on joissakin Elokoloissa järjestetty yhteistyössä kuntien työllisyyspalvelui-
den kanssa. Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille, joiden työkyky ja voimavarat eivät ko. het-
kellä riitä palkkatuetun työn tai työkokeilun suorittamiseen. Tavoitteena on rakentaa vähitellen polkua 
kohti avoimia työmarkkinoita. Kunta ja TE-toimisto laativat suunnitelman kuntouttavan työtoiminnan 
toteutuksesta. Osallistuja ei ole työsuhteessa kohtaamispaikkaan tai sen taustajärjestöön. Kuntout-
tavan työtoiminnan toteuttaminen edellyttää vastuutyöntekijältä tarkkaa ohjausta, neuvonpitoa ja 
raportointia suhteessa kuntaan, joka koordinoi kuntouttavan työtoiminnan toteuttamista. Moni kun-
touttavaan työtoimintaan osallistunut on kertonut, että kokemus kuulumisesta yhteisöön on tärkeä, 
vaikka työtoimintapäiviä olisi määrällisesti ollut vähän. 

Opiskeluharjoittelu

Harjoittelu Elokolossa tarjoaa mahdollisuuden testata omaa osaamista ja kehittyä järjestöpuolen koh-
taavassa työssä. Kohtaamispaikat ovat hyviä harjoittelupaikkoja erityisesti ammattiopistojen ja ammat-
tikorkeakoulujen opiskelijoille. Varsinkin sosiaali- ja terveysalan sekä yhteisöpedagogiikan opiskelijoille 
kohtaamispaikat voivat olla hyödyllisiä harjoittelupaikkoja. Kävijäseurannan ja -haastattelujen tekemi-
nen sosionomiharjoittelijalle, terveystuokion ja matalan kynnyksen neuvonnan järjestäminen lähihoi-
tajaopiskelijalle sekä ryhmän tai tapahtuman järjestäminen yhteisöpedagogille on mitä parhainta käy-
tännön harjoittelua. Yliopisto-opiskelijat voivat tehdä harjoittelunsa kohtaamispaikkatyöhön liittyvän 
tutkimus-, kehittämis- tai arviointityön parissa. 

Opiskelijat ovat kohtaamispaikoissa pidettyjä. Jokainen opiskelija tuo Elokolo-yhteisöön oman persoo-
nansa ja tapansa työskennellä. Aluetyöntekijät ovat vastuussa harjoittelun ohjaamisesta ja harjoitte-
lijan tukemisesta. Ohjaamiselle ja opiskelijan tukemiselle kannattaakin varata riittävästi aikaa, mutta 
antaa harjoittelijan kuitenkin kokeilla omia siipiään. Mahdollisesta harjoittelusta kannattaa olla ensin 
yhteydessä omaan oppilaitokseen ja kohtaamispaikan vastuuhenkilöön. Oppilaitosten on mahdollista 
sopia kohtaamispaikan kanssa myös säännöllisemmästä yhteistyöstä esimerkiksi vuosisopimuksella, 
jolloin kohtaamispaikka tarjoaa tehtäviä säännöllisesti useammalle harjoittelijalle vuodessa.
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Yhdyskuntapalvelu

Elokolossa on mahdollisuus suorittaa yhdyskuntapalvelu. Palvelun suorittajalle ei makseta palkkaa tai 
palvelupaikalle korvausta. Palvelupaikka saa käyttöönsä yhdyskuntapalvelussa olevan työpanoksen ja 
yhdyskuntapalvelua suorittava saa näköalapaikan ruohonjuuritason kohtaavaan työhön ja yhteisön voi-
maan. Elokolot ovat kannustavia työyhteisöjä. Ne toimivat hyvinä yhdyskuntapalvelun suorittamispaik-
koina. Työtehtävät eivät ole liian kuormittavia, vaan luonteeltaan avustavia.

Rikosseuraamuslaitos määrää palvelupaikan ja tekee sopimuksen palvelupaikan (yleensä Elokolon pai-
kallisen taustajärjestön) kanssa. Rikosseuraamuslaitos myös valvoo yhdyskuntapalvelun suorittamista. 
Jokainen palvelukerta tarkistetaan joko soittamalla tai käymällä paikanpäällä. Palvelusuunnitelmaa ja 
aikataulua on noudatettava täsmällisesti. Rikosseuraamuslaitokselle tulee ilmoittaa palveluehtojen rik-
komisesta tai palvelutehtävissä tapahtuvissa muutoksissa.

Elokolon aluetyöntekijä toimii palvelijan yhdys- ja tukihenkilönä. Palvelusuhteen alussa aluetyöntekijä 
perehdyttää uuden tulokkaan Elokolon työtehtäviin, työolosuhteisiin, kävijöiden kohtaamiseen ja tur-
vallisiin työtapoihin. Salassapitosäännösten takia palvelupaikkaan annetaan vain rajatut tiedot, joihin 
eivät esimerkiksi sisälly tarkemmat tiedot koskien palvelijan tekemiä rikoksia. Yhdyskuntapalveluun liit-
tyvät suunnitelmat ja aikataulut pitää toimittaa palvelun päättyessä joko Rikosseuraamuslaitokselle tai 
hävittää.

Yhdyskuntapalvelua suorittava henkilö on yksi työntekijöistä ja häntä kohdellaan luonnollisesti samalla 
tavalla kuin muitakin työntekijöitä. On palvelua suorittavan henkilön oma valinta, minkä verran haluaa 
muille työyhteisön jäsenille tai kävijöille omasta taustastaan kertoa. Yhdyskuntapalvelua suorittava 
henkilö voi myös halutessaan kertoa kävijöille olevansa vapaaehtoistöissä. Lisätietoja yhdyskuntapal-
velusta saa Rikosseuraamuslaitoksen paikallisesta yhdyskuntaseuraamustoimistosta.

Siviilipalvelu

Elokoloon voi hakeutua suorittamaan siviilipalvelusta, jos haluaa tehdä aidosti ihmisiä kohtaavaa ruo-
honjuuritason työtä. Siviilipalvelua suorittavasta alle 30-vuotiaasta henkilöstä voi saada kohtaamis-
paikkaan osaavan ja motivoituneen työntekijän noin vuodeksi. Kohtaamispaikkatoimintaa järjestävät 
yhdistystyönantajat voivat halutessaan hakeutua siviilipalveluspaikaksi ja tehdä sopimuksen Lapinjär-
ven siviilipalveluskeskuksen kanssa. Työnantaja maksaa siviilipalvelusta suorittavalle päivärahaa ja tar-
vittaessa asumiskustannuksia. Siviilipalveluksen kustannuksista ja muista kysymyksistä saa lisätietoa 
Lapinjärven siviilipalveluskeskuksesta (siviilipalveluskeskus.fi).
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Työsuhteen alkaessa

Työntekijän aloittaessa kohtaamispaikan vastuuhenkilö perehdyttää tämän tulevaan työhön Eloko-
lossa. Perehdytys käydään läpi kaikkien työntekijöiden kanssa riippumatta työnimikkeestä tai työsuh-
teen kestosta. Perehdytyksen tukena on perehdytyskansio, jossa on perustietoja Elokolon toiminnasta 
sekä henkilöstöasioista. Pääsääntöisesti kaikki työyhteisöön kuuluvat tekevät kaikkia kohtaamispaikan 
töitä ja auttavat toinen toisiaan. Erilaiset vahvuudet täydentävät toisiaan: esiintymisestä nauttiva työn-
tekijä voi ohjata tietovisan tai yhteislaulun, kun tietokoneella paremmin viihtyvä voi keskittyä mainos-
ten tekemiseen ja tietokoneen käytön ohjaukseen. Ennen työn aloitusta voidaan sopia työtehtävien 
jaosta, jos esimerkiksi fyysiset haasteet hankaloittavat työstä suoriutumista. Omasta osaamisesta ja 
työtä koskevista huolista on hyvä puhua aluetyöntekijälle, jotta ohjausvastuussa oleva työntekijä osaa 
tukea työntekijää parhaalla mahdollisella tavalla. Mieltä painavia asioita ei kannata jäädä pohtimaan 
yksin. 

Jokainen osallistuu kohtaamispaikan arkeen omalla tavallaan. On tärkeää olla läsnä kävijöille, kuunnella 
ja kulkea hetken matkaa toisen ihmisen rinnalla. Toisen ihmisen kohtaaminen sujuu tavallisen ihmisen 
tiedoin ja taidoin eikä siitä kannata ottaa paineita, vaan olla itselleen armollinen. Joskus onnistuu, toi-
sinaan taas ei. Elokolossa saa olla keskeneräinen. 

Työsuhteen aikainen tuki

Elokolossa arvostetaan ihmisen omaa kokemusta, vaikka toiminta perustuukin tutkittuun tietoon. Työ 
ihmisten parissa on monille mielekästä, vaihtelevaa ja sosiaalisesti palkitsevaa. Järjestöpuolella yksi-
kään päivä ei ole edellisen kaltainen. Ihmisten tarinoiden kuuleminen ja kohtaaminen on työn imusta 
huolimatta joskus raskasta. Se ei tarkoita epäonnistumista. Muiden tarinat ja niiden meissä aikaansaa-
mat reaktiot haastavat kasvamaan. Vaikka työpaikalla keskiössä on työ, voi oma henkilökohtainen elä-
mäntilanne vaikuttaa työssä jaksamiseen. Työhön keskittyminen voi antaa tarvittavan hengähdystauon 
ajatukset täyttävistä murheista. Joskus työssä suoriutumiseen tarvitaan enemmän tukea ja ohjausta. 
Elokolossa riittää, kun tekee parhaansa. Me uskomme, että jokainen osaa ja pystyy. On tärkeää, että 
myös pienistä asioista kiitetään, kannustetaan ja etsitään asioista opettavainen puoli. Emme voi vaikut-
taa kaikkeen, mitä meille tapahtuu. Sen sijaan voimme päättää selvitä. Tueksi tarvitaan muita ihmisiä. 
Kun saa itse osakseen hyvää kohtelua, voi sitä jakaa myös itse eteenpäin. 

Sosiaalinen työ kuormittaa eri tavalla kuin fyysinen, eikä se sovi kaikille. Työsuhteen aikana onkin tär-
keää kuulostella omia tuntemuksia. Työn vastapainoksi kannattaa järjestää itselleen riittävästi lepo-
aikaa, mielekästä vapaa-ajan tekemistä sekä olla osallinen sellaisiin ihmissuhteisiin, jotka ovat vasta-
vuoroisia. Kohtaavassa työssä jaksamiseen auttaa, kun opettelee suojaamaan itsensä ja löytää keinoja 
irroittautua työpaikan ja sen ihmisten asioista. Työ on jo tullut liikaa vapaa-ajalle, jos kotona murehtii 
kävijöiden asioita. Rajaamisen taidot ja jämäkkyys ovat tärkeitä taitoja.
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On hyvä miettiä tarkkaan, paljonko ja mitä kertoo itsestään kohtaamispaikassa ja antaako esimerkiksi 
omaa henkilökohtaista puhelinnumeroaan kenellekään työstä tutulle ihmiselle, lisääkö kaveriksi Face-
bookissa jne. Näihin pohdintoihin saa tukea työyhteisössä ja vastuuhenkilön kanssa käydyistä työnoh-
jauksellisista keskusteluista. 

Työntekijän esimies pitää kuulumiskeskustelut työntekijöiden kanssa kuukausi työsuhteen alkamisesta, 
kuusi kuukautta työsuhteen alkamisesta sekä noin kuukausi ennen työsuhteen loppumista. Kuulumis-
keskustelussa käydään läpi työntekijän kokemuksia työssä viihtymisestä ja jaksamisesta, työntekoon 
liittyviä parannus- ja muutosehdotuksia, uusia ideoita, tulevaisuudennäkymiä ynnä muuta. Rauhallinen 
ja kannustava kahdenkeskinen keskustelu esimiehen kanssa on työntekijälle usein tärkeä ja rohkaiseva 
hetki, jossa on aikaa juuri hänen asioilleen.

Työnohjaukselliset keskustelut

Koko työyhteisöä koskevia työnohjauksellisia keskusteluja järjestetään tarpeen mukaan. Keskustelu-
ja voidaan myös käydä vapaamuotoisemmin osana muita henkilöstöpalavereja. Työnohjauksellisten 
keskustelujen käyminen auttaa työntekijöitä ja vapaaehtoisia jaksamaan usein vaativassa, vaikkakin 
antoisassa, kohtaamistyössä. Osalla kohdattavista ihmisistä on kovia elämänkohtaloita, keskeneräisiä 
asioita ja vaikeita ongelmia, joiden ratkaiseminen vie paljon aikaa ja voimavaroja. Mielenterveys- ja 
päihdeongelmat heijastuvat ongelmista kärsivän yksilön lisäksi aina myös muihin ihmisiin, esimerkiksi 
läheisiin ja työkavereihin. On tärkeää, että ihmisten kanssa työskentely ei jää kuormittamaan työnte-
kijöitä, vaan asiat saadaan purettua yhdessä. Jos itsessään huomaa kyynistymisen merkkejä tai tun-
tuu, ettei mikään kosketa, saattaa kyse olla myötätuntouupumuksesta. Tärkeä taito on osata pyytää 
itselleen tukea hyvissä ajoin, ettei pala loppuun. Työnohjauksessa saa tukea kävijöiden ammatilliseen 
kohtaamiseen, mutta samalla myös omaan elämänhallintaan, mikä onkin ollut merkittävä osa monia 
työnohjauksellisia keskusteluja.

Työyhteisön tasavertaisena jäsenenä

Esimiehen tarjoaman tuen lisäksi työntekijöille on tärkeää työkavereiden keskinäinen vertaistuki. Työn-
tekijät tulevat erilaisista taustoista. Erityisesti kuormittavassa tilanteessa turvallisella työyhteisöllä on 
merkittävä rooli esimerkiksi itsetunnon vahvistajana. Monet ihmiset ovat työkavereiden kanssa teke-
misissä myös vapaa-ajallaan. Työyhteisön hyvää yhteishenkeä ja yhteen puhaltamisen kulttuuria voi-
daan vahvistaa henkilöstön yhteisillä kokoontumisilla. Pidetään siis yhdessä huoli siitä, että tunnelma 
pysyy hyvänä eikä omaa negatiivista tunnekuormaa pureta toisiin, vaan otetaan harmistus rohkeasti 
puheeksi. 

Henkilöstöpalaverit ovat hyvä paikka pohtia työnjakoa ja työyhteisön pelisääntöjä. Henkilöstön yhteisiä 
keskustelutuokioita kannattaa järjestää säännöllisesti, esimerkiksi kerran kuussa, ja tarpeen mukaan 
useamminkin. Kohtaamispaikassa on hyvä olla idealaatikko, johon kaikki työntekijät voivat kirjata toi-
minnan kehittämistä koskevia toiveitaan. Ideoita syntyy usein yhteisten keskustelujen ja kohtaamisten 
lomassa, eikä niitä ilman ylös kirjaamista usein enää muista myöhemmin. 
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Henkilöstön virkistäytymispäiviä pidetään mahdollisuuksien mukaan. Virkistyspäivät voivat olla kesällä 
esimerkiksi ulkoilua ja yhdessä grillaamista tai joulukuussa yhteinen päihteetön pikkujoulu. Työnte-
kijöillä on myös mahdollisuus osallistua EHYT ry:n jäsenjärjestöjen retkille ja illanviettoihin. Yhdessä 
tekeminen oman halun mukaan myös työpaikan ulkopuolella lujittaa työyhteisöä ja me-henkeä.

Kassanhoito ja kirjanpito

Työvuorossa oleva työntekijä vastaa kassan säilytyksestä ja sekä mahdollisesti puuttuvista rahoista. Kas-
sa on hyvä laskea päivän lopuksi. Viikon viimeisen työvuoron loputtua voi laskea kassavihkoon myynnit 
ja ostot. Tarkkuus ja huolellisuus ovat paikallaan. Parhaiten kassa on täsmännyt, kun tilitysväli ei ole 
liian pitkä eikä vastuuta ole jaettu monelle henkilölle samaan aikaan.

Velaksi myyntiä kannattaa harkita tarkkaan. Esimerkiksi peliongelman kohdalla velaksi myynti saattaa 
pitkittää peliongelmasta toipumista, kun velka jatkaa kertymistään. Piikkiin myynti voi myös aiheuttaa 
riitaa kävijöiden parissa. Joissain tapauksissa on sovittu esimerkiksi edunvalvonnan kanssa siitä, että 
ruokailut laskutetaan suoraan heiltä. Myös seurakunnat jakavat joskus ruokalappuja, joita voi sopia 
laskutettavaksi. Jotkut vakituisista kävijöistä ovat jättäneet joskus rahaa kassaan sisään ja ostokset on 
sitten vähennetty siitä. 

Perussiivous

Niin kävijät kuin työntekijät viihtyvät paremmin siistissä tilassa. Yleinen sekasotku rasittaa ja voi luoda 
kävijöille mielikuvaa epämukavasta paikasta tai jopa oikeudesta tehdä lisää sotkua. Kahvilatoimintaa 
säätelevät myös hygieniamääräykset.

Kohtaamispaikan siivouksen voi jakaa päivittäiseen siistimiseen, perussiivoukseen muutaman kerran 
viikossa sekä suursiivoukseen pari kertaa vuodessa. Siivouksen voi jaksottaa esimerkiksi seuraavasti:

• Päivittäiseen siistimiseen osallistuvat kaikki kävijät vähintään viemällä omat astiansa keräyspistee-
seen ja roskat roskiin. Työvuorossa olevat huolehtivat lisäksi pintojen puhtaudesta sekä keittiön ja 
vessojen siisteydestä (tarvittaessa useamman kerran päivässä). Roskikset tyhjennetään kierrätys-
ohjeiden mukaisesti. Jos kohtaamispaikassa on käytössä vartiointiliikkeen hälytysnappi, se kannat-
taa ladata osana päivittäisiä rutiineja.

• Perussiivous tehdään vuodenajasta riippuen muutaman kerran viikossa ja siihen osallistuvat kaikki 
työvuorossa olevat. Perussiivoukseen sisältyy ainakin lattioiden imurointi ja moppaus, henkilökun-
nan sosiaalitilojen siivous, pöytien ja tiskialtaan pesu, jääkaapin/pakastimen puhdistus ja lämpöti-
lan mittaus sekä huonekasvien kastelu.

• Suursiivous tehdään pari kertaa vuodessa ja siihen osallistuvat kaikki kohtaamispaikan työntekijät. 
Myös vapaaehtoisia voi kutsua talkoohengessä mukaan. Suursiivouksessa pestään lattia ja ikkunat 
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sekä puhdistetaan seinät ja huonekalut. Lämpöpatterit ja ilmastointikanavat puhdistetaan ja tarvit-
taessa huollatetaan. Keittiössä sulatetaan jääkaappi ja pakastin sekä pestään uuni. Myös tarpeet-
tomat tavarat kannattaa poistaa kaapeista ja hyllyiltä puolivuosittain. Jos tavaraa ei ole käytetty 
moneen kuukauteen, sitä ei todennäköisesti tarvita jatkossakaan.

Tiedottaminen ja markkinointi

Tiedottaminen ja markkinointi ovat olennainen osa kohtaamispaikan toimintaa jo siksi, että ihmiset 
löytäisivät kohtaamispaikkaan. Ihmisiä saa tulemaan kohtaamispaikkaan myös viidakkorummulla, mut-
ta ilmoitukset ilmaisjakelulehtien järjestö- ja tapahtumapalstoilla, kohtaamispaikan esitteet ja julisteet 
ovat myös tärkeitä. Esitteitä ja julisteita voi jakaa ajoittain alueen muihin vastaaviin paikkoihin, kirjas-
toihin, sosiaali- ja terveysasemille sekä yhteistyökumppaneille.

Medianäkyvyyttä voi houkutella lähettämällä toiminnasta ja tapahtumista lehdistötiedotteita sekä kut-
sumalla median edustajia vierailemaan kohtaamispaikassa erityisesti erilaisten tapahtumien ja kam-
panjoiden aikaan. 

Verkossa näkyminen käy yhä tärkeämmäksi. Verkkosivut tai oma sivu Facebookissa on hyvä tapa jakaa 
tietoa sekä kuvia toiminnasta ja tapahtumista. Kohtaamispaikan Facebook-sivu voi toimia myös virtuaa-
lisena kohtaamispaikkana. Halutessaan voi perustaa myös Twitter-tilin ja jos kohtaamispaikassa joku 
osaa tehdä pieniä verkkovideoita, niin niitä voi koota omalle Youtube-tilille.

Kävijäseuranta, arviointi ja kehittäminen

Kohtaamispaikkatoiminnan kävijöistä on syytä pitää kirjaa. Kävijäseuranta auttaa arvioimaan, tavoit-
taako toiminta ne ihmiset ja ryhmät, joita sen on tarkoitus tavoittaa. Samalla seuranta auttaa pohti-
maan, kuinka toimintaa voitaisiin kehittää entistä paremmaksi. Seurannan yhteydessä on luontevaa 
kysyä kävijöiltä kokemuksia ja ehdotuksia toiminnan parantamiseksi. Toiminta voi olla kävijälähtöistä 
vain, jos kävijöiden näkemykset ja kehitysehdotukset on otettu huomioon ja toimintaa kehitetty siihen 
suuntaan. 

Myös toiminnan rahoittajat ovat kiinnostuneita kohtaamispaikan kävijöistä. Esimerkiksi STEA edellyt-
tää suhteellisen tarkkaa kävijäseurantaa tietääkseen, kohdistuuko sen antama avustus juuri avun tar-
peessa oleville ryhmille. STEA edellyttää tietoa kävijöiden määrästä, ikähaarukasta ja sukupuolesta. 
Myös tarkempi tieto kävijöiden sosioekonomisesta asemasta (opiskelija, työtön, palkansaaja, yrittäjä, 
eläkeläinen) voi olla tarpeellista kerätä ajoittain. Kevyt tapa pitää kävijäseurantaa on avoin vieraskirja, 
johon jokainen kävijä voi kirjoittaa nimensä tai puumerkkinsä. Päivittäisestä vieraskirjasta voi laskea 
päivittäisten kävijöiden määrän ja arvioida sukupuolijakauman. Henkilöstöresurssien salliessa myös 
joku työntekijöistä voi pitää kirjaa kävijöistä esimerkiksi tukkimiehen kirjanpidolla.

Tarkempaa kävijäseurantaa voidaan tehdä kohtalaisen helposti esimerkiksi kahden viikon otoksen 
avulla. Tällöin kerätään kahden viikon ajalta tarkempi kävijäseurantalomake kaikilta niiltä kohtaamis-
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paikan kävijöiltä, jotka haluavat vastata kyselyyn. Lomakkeessa voi kysyä kävijän ikää, sosioekonomista 
asemaa ja toiminnan kehittämisen kannalta oleellisia tietoja.

On tärkeää, ja myös kohtaamispaikkatoiminnan periaatteiden kannalta oleellista, että kyselyyn voi vas-
tata anonyymisti. Kahden viikon tarkastelujakson aikana voidaan myös seurata, kuinka paljon uusia 
kävijöitä sinä aikana käy. Tarkan seurantajakson pohjalta voidaan arvioida, kuinka monta eri kävijää 
kohtaamispaikassa käy pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi kuuden tai kahdentoista kuukauden aikana. 
Myös työntekijöiden arvio kävijöiden määrästä, sukupuoli- ja ikäjakaumasta sekä kehityskohteista tar-
joavat tärkeää arviointitietoa, jota kannattaa hyödyntää toiminnan kehittämisessä. 

Tarkemman kävijäseurannan yhteydessä kävijöiltä voidaan kysyä henkilökohtaisesti heidän kokemuk-
siaan ja mahdollisia parannusehdotuksiaan kohtaamispaikan toimintaan. Myös seurantajaksojen ulko-
puolella, muun toiminnan tai kokoontumisten yhteydessä, voidaan järjestää palaute- tai ideapajoja, 
joissa kävijät kertovat kokemuksistaan ja ideoivat tulevaa toimintaa. Kokemuksia ja kehittämisehdotuk-
sia voidaan koota myös vapaamuotoisesti arkisen toiminnan ohessa esimerkiksi tätä tarkoitusta varten 
varattuun muistikirjaan.

Toiminnan arvioinnin ja kehittämisen ei tarvitse aina olla raskasta tai numeromuotoon puettua. Se voi 
myös olla kevyttä jutustelua ja kokemusten vaihtoa. Kohtaamisten lomassa syntyy sellaista toiminnan 
kehittämisen kannalta oleellista tietoa, havaintoja ja huomioita, joita kannattaa kirjata ylös esimerkiksi 
muistikirjaan niiden myöhempää hyödyntämistä varten. Kävijälähtöisestä toiminnasta voidaan puhua 
vasta, kun toiminnan kehittämisessä on otettu huomioon kävijöiden näkemykset. Tämä ei tarkoita kävi-
jöiden kaikkien mahdollisten toiveiden toteuttamista, vaan kävijöiltä koottujen palautteiden pohjalta 
muodostettuja kehitystarpeita. Kävijöiden tarpeiden ja ajatusten kuuleminen voi olla jo sellaisenaan 
palkitsevaa ja tuottaa kävijöille kokemuksen, että heidän mielipiteillään on merkitystä. Kuuleminen ja 
kuulluksi tuleminen tekee näkyväksi. Osallisuuden kokemus mahdollistuu, kun ihmiset voivat vaikuttaa 
oman yhteisönsä ja laajemmin elinympäristönsä asioihin.

Työaika ja palkanmaksu

Elokolo-työ on osa-aikatyötä. Työaika vaihtelee ja riippuu viranomaispäätöksistä. Työkokeilussa voidaan 
sopia poikkeavia työaikoja riippuen työkokeiluun tulevan omista voimavaroista ja työkokeilun tavoit-
teista. Kuntouttavan työtoiminnan osalta työaikakäytännöt vaihtelevat. 

Loma- ja vapaapäivistä on syytä sopia hyvissä ajoin etukäteen kohtaamispaikan vastuuhenkilön kanssa 
ja informoida niistä myös muuta henkilökuntaa. Työvuorolistaa on hyvä pitää esillä henkilökunnan 
tiloissa. Kertyneet ylimääräiset tunnit voi pitää saldovapaana silloin, kun Elokolossa on tarpeeksi työn-
tekijöitä. Plussatunteja kertyy tavallisimmin siivouksesta, jota ei voi tehdä kävijöiden ollessa paikalla, 
iltatapahtumista, koulutuksista, yhteistyöpalavereista ja kauppareissuista. Ajan viettäminen kohtaamis-
paikassa työajan ulkopuolella ei kerrytä työtunteja.

Palkkatuella työllistetyille palkka maksetaan pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Työko-
keiluun osallistuja on oikeutettu joko Kelan työmarkkinatukeen tai peruspäivärahaan. Kuntouttavassa 
työtoiminnassa toteutuneilta työtoimintapäiviltä maksetaan Kelan työttömyysetuus, veroton kulukor-
vaus ja matkakorvaus.
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Työntekijän sairastuessa

Sairastumis- ja muissa poissaolotilanteissa tulee ilmoittaa välittömästi kohtaamispaikan esimiehelle tai 
työn järjestämisestä vastaavalle henkilölle. Mitä aikaisemmin poissaolo tiedetään, sitä helpommin pys-
tytään järjestämään tarvittava sijainen.

Omasta tai alle 10-vuotiaan lapsen sairauspoissaoloista vaaditaan oman terveyskeskuslääkärin tai ter-
veydenhoitajan kirjoittama todistus. Sairauslomatodistus toimitetaan kohtaamispaikan vastuuhenkilöl-
le mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään töihin paluun päivänä.

Palkkatuella työllistettyjen työsopimuksissa on Elokoloissa sovittu, että työnantaja maksaa vähintään 
palkkatuen suuruista palkkaa 10 arkipäivän omavastuuajalta (sis. sairastumispäivän). Sairausloman jat-
kuessa yli 10 päivää palkanmaksu keskeytyy ja työntekijän tulee hakea sairausvakuutuslain mukaista 
sairauspäivärahaa Kelalta. Sairauspäivärahaa on haettava kahden kuukauden sisällä sairastumisesta.

Työkokeilussa olevien tulee ilmoittaa poissaolosta työnantajan lisäksi työvoimatoimistoon ja Kelaan 
työttömyysajan ilmoituksella. Työmarkkinatuki tai peruspäiväraha maksetaan poissaolopäiviltä vain, 
jos poissaololle on hyväksyttävä syy. Näitä ovat esimerkiksi oma tai alle 10-vuotiaan lapsen sairaus, 
työhaastattelu tai muu työllistymistä edistävä meno. Jos työkokeilijan sairaus kestää yli kolme peräk-
käistä osallistumispäivää, Kelaan toimitetaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Poissaolopäiviltä 
ei makseta kulukorvausta.

Oppilaitosten kautta työharjoittelussa olevilla on oppilaitoskohtaiset säännöt, kuinka poissaolosta ilmoi-
tetaan omaan oppilaitokseen. Poissaolosta on myös ilmoitettava kohtaamispaikan vastuuhenkilölle. 

Palkkatuella, työkokeilussa tai oppilaitoksista harjoittelussa olevalle henkilöstölle ei ole työnantajan 
puolesta järjestetty erillistä työterveyshoitoa, vaan työntekijät voivat käyttää kunnallista sairaanhoitoa.
Työnantajan tehtävä on vastata lakisääteisestä ehkäisevästä työterveydestä.

Luvattomat poissaolot

Poissaolo sovitusta työvuorosta ilman lääkärin tai terveydenhoitajan todistusta katsotaan luvattomak-
si poissaoloksi. Luvattomasta poissaolosta pidetään esimiehen kanssa keskustelu heti töihin palattua. 
Poissaolosta voidaan antaa kirjallinen varoitus. Tilanteen mukaan poissaolo voidaan pidättää palkasta 
tai sopia korvattavaksi työpäivinä tai lomapäivinä. Toistuvat luvattomat poissaolot voivat olla peruste 
työsuhteen purkamiselle. Viikon yhtäjaksoinen luvaton poissaolo täyttää perusteen työsuhteen purka-
miselle.

Toistuvat myöhästymiset voivat myös olla peruste huomautuksen antamiseen. Toistuvat poissaolot 
tai myöhästymiset kuormittavat muuta työyhteisöä. Yhdessä laaditut pelisäännöt ja niiden noudatta-
minen ovat merkki turvallisesta ja toimivasta työyhteisöstä. Elokoloissa ymmärretään työntekijöiden 
erilaisia tilanteita ja omat työhön vaikuttavat huolet on hyvä ottaa puheeksi yhdessä aluetyöntekijän 
kanssa. Kohtaamispaikassa ei ole kuitenkaan hyvä joustaa loputtomasti, sillä se voi antaa rajoja rikko-
valle ihmiselle luvan toimia omilla ehdoillaan, vastoin yhteisiä pelisääntöjä. Niin ei voi yhteiskunnas-
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sakaan määräänsä enempää toimia. Yhteisistä pelisäännöistä ja rajoista on tärkeää pitää kiinni, sillä 
jatkuva rajojen rikkominen on usein haitaksi myös ihmiselle itselleen. Jämäkkyyden puute voi myös 
mahdollistaa työntekijän päihde- tai rahapeliongelman jatkumisen. Vastuunkantaminen ja sen opettelu 
on myös tärkeää ongelmista toivuttaessa. Työsuhteen purkamistapauksissa hoitoonohjaus ja työnte-
kijän jatkopolun miettiminen yhdessä on tärkeää. Vaikka työsuhde ei tietyllä hetkellä onnistukaan, on 
se kenties myöhemmin, oman tilanteen kohentuessa, mahdollinen. Entinen työntekijä on myös aina 
tervetullut kohtaamispaikkaan kävijänä tai vapaaehtoisena. 

Täydennyskoulutus

Kohtaamispaikan työntekijöille on tarjolla monenlaista koulutusta työn tueksi. Jotkut työntekijät kou-
luttautuvat myös työn ohessa esimerkiksi oppisopimuksella. Tästä mahdollisuudesta, ja lyhyempiinkin 
koulutuksiin osallistumisesta, tulee sopia kohtaamispaikan vastuuhenkilön kanssa. Ammatillisesta ke-
hittymisestä hyötyy työntekijän ohella koko työyhteisö lisääntyneen osaamisen kautta.

Hyviä ja tarpeellisia työelämässä tarvittavia koulutuksia ovat ensiapu- ja turvallisuuskoulutukset. Hyö-
dyksi ovat myös erilaiset vuorovaikutusta ja ohjaamista tukevat koulutukset, samoin EHYT ry:n Ensi-
huoli-, Kannustaja- ja Taitolaji-koulutukset, joista saa valmiuksia esimerkiksi päihteidenkäytön puheeksi 
ottoon. EHYTillä on laaja valikoima ehkäisevän päihdetyön koulutuksia ja tilaisuuksia, joiden järjestä-
misajankohtia kannattaa seurata EHYTin tapahtumakalenterista. 

Kunnioittava ja kannustava kohtaaminen on kohtaamispaikkatoiminnan A ja O. Vuorovaikutustaitojen 
harjoitteluun saa tukea työkavereilta ja esimieheltä koko työsuhteen ajan. Netistä löytyy runsaasti koh-
taamiseen, itsereflektioon ja toimivaan vuorovaikutukseen liittyviä materiaaleja. 

Työntekijöillä ja vapaaehtoisilla on mahdollisuus osallistua myös EHYTin paikallisten järjestöjen ja 
yhteistyökumppaneiden järjestämiin koulutuksiin aina kun sopivaa koulutusta on tarjolla. Monet jär-
jestöt tarjoavat hyviä lyhytkoulutuksia. Näistä esimerkkinä Mieli – Suomen Mielenterveys ry:n Mielen-
terveyden ensiapu® 1- ja 2-koulutukset sekä Nuoren mielen ensiapu -koulutus. Mieli ry:n koulutukset 
ovat kansalaistaidon kursseja, jotka tarjoavat tutkittua tietoa mielenterveydestä ja sen vahvistamisesta. 
Koulutukset kasvattavat valmiuksia auttaa ja tukea vaikeissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. 

Kiinnostavia kursseja voi katsoa myös erilaisten opintokeskusten (esim. Sivis) tarjonnasta.

Hygieniapassi

Jos kohtaamispaikassa käsitellään elintarvikkeita, on suoritettava hygieniapassi. Hygieniapassi vaadi-
taan kaikilta kohtaamispaikan keittiössä toimivilta. Mikäli työntekijällä ei ole hygieniapassia, voi sen 
suorittaa työsuhteen alussa. Hygieniapassi suoritetaan testitilaisuudessa vastaamalla ’oikein’ tai ’vää-
rin’ neljäänkymmeneen elintarvikehygieniaa koskevaan väitteeseen. Hygieniapassin saa, jos vastaa 
oikein vähintään kolmeenkymmeneen neljään kysymykseen. 

Hygieniaosaamista käsittelevän oppikirjan voi lainata Elokolosta ja sellainen löytyy myös verkosta. Koh-
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taamispaikan on hyvä maksaa koulutus- ja testimaksut. Hygieniapassi on toistaiseksi voimassa oleva, 
joten työntekijöillä on myös jatkoa ajatellen hyötyä suoritetusta testistä.

Tietoa hygieniapassin vaatimuksista ja testien ajankohdista löytää esimerkiksi Ruokaviraston verkkosi-
vuilta. Samasta osoitteesta löytyy sähköinen mallitesti, jolla voi harjoitella hygieniapassitestiin vastaa-
mista ennen varsinaiseen testiin osallistumista. 
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Työturvallisuus ja pelisäännöt

Kuten kaikilla työpaikoilla myös kohtaamispaikoissa on huomioitu työntekijän ja koko yhteisön turval-
lisuus. Työssä viihtymisen ja yhteistyön sujumisen vuoksi keskeiset pelisäännöt on syytä olla kaikkien 
tiedossa. Työturvallisuusmääräyksistä ja lakisääteisistä vakuutuksista on huolehdittu työnantajan puo-
lesta. Työyhteisön määräykset koskevat kaikkia kohtaamispaikoissa työskenteleviä. Jos muun kohtaa-
mispaikkatoiminnan ohella järjestetään kahvilatoimintaa, tehdään hygienia-asioita koskeva omaval-
vontasuunnitelma. Edellä mainituista asioista vastaa toimintaa järjestävä yhdistys. 

EHYTistä voit pyytää apua alla olevien lakisääteisten työturvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseen 
kohtaamispaikkatyön näkökulmasta. 

Työ- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Jos työntekijä joutuu tapaturmaan töissä, työmatkalla tai vapaa-ajalla, siitä on ilmoitettava heti esimie-
helle. Esimerkiksi Elokolojen henkilökunta on EHYT ry:n ottaman vakuutuksen piirissä ja tapaturman 
aiheuttamilta sairauspäiviltä maksetaan normaalisti palkkaa, jos tapaturmailmoitus ja lääkärintodistus 
on toimitettu vakuutusyhtiöön kolmen päivän sisällä tapaturmasta. Tapaturmien osalta vakuutus kor-
vaa myös lääkärikulut, mutta ei lääkekuluja. 

Työkokeilussa olevat on vakuutettu ryhmävastuuvakuutuksella ja tapaturmavakuutuksella TE-toimiston 
kautta. Oppilaitosten kautta harjoittelussa olevat ovat oppilaitosten vakuutusten piirissä. Kuntoutta-
vaan työtoimintaan osallistuvien kohdalla vakuutuksesta vastaa toimeksiantaja. Työntekijöiden vakuut-
tamisen lisäksi myös Elokolojen vapaaehtoiset on vakuutettu EHYTin ottamalla ryhmävakuutuksella.

Työsuojelun toimintaohjelma

Työturvallisuuuslain mukaan kaikilla työpaikoilla tulee olla työsuojelun toimintaohjelma henkilöstön 
työturvallisuuden ja -terveyden edistämiseksi sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Toimivassa 
suunnitelmassa on eritelty työpaikan työsuojeluvastuut ja työsuojelun yhteistoiminnan järjestäminen. 

Lisätietoa työsuojelun toimintaohjelman laatimisesta saa esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen verkko-
sivuilta. 
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Riskikartoitus

Työnantajan velvollisuus on selvittää työstä aiheutuvat haitat ja vaarat sekä arvioida niiden riskit työn-
tekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Työntekijän velvollisuutena on ilmoittaa työnantajalle, jos 
huomaa terveys- tai turvallisuusvaaraa aiheuttavia asioita kohtaamispaikassa. Työnantajan on huoleh-
dittava havaittujen riskien arvioinnista ja niiden hallinnasta. Riskin suuruus määräytyy potentiaalisen 
tapahtuman seurausten vakavuudella ja tapahtuman todennäköisyydellä.  

Käytännöllinen tapa lisätä työturvallisuutta kohtaamispaikan arjessa on laatia toiminnan riskikartoitus. 
Työyhteisössä voidaan esimerkiksi koota lomakkeelle keskeiset toimintamuodot ja niiden sisältämät 
riskit. On tärkeää kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten tilannetta voisi parantaa ja ehkäistä riskejä 
realisoitumasta.

Riskikartoituksen tekoon voi hyödyntää sosiaali- ja terveysministeriön sekä Työturvallisuuskeskuksen 
yhteistyössä laatimaa Riskien arviointi työpaikalla -työkirjaa, joka löytyy googlaamalla. 

Omavalvontasuunnitelma

Jos kohtaamispaikassa tarjoillaan ruokaa ja käsitellään elintarvikkeita, tulee elintarvikelain mukaan olla 
laadittuna omavalvontasuunnitelma. Paikalliset käytännöt vaihtelevat ja pienimuotoista kahvila-kanttii-
nia varten tai pop up -toimintaa varten ei välttämättä tarvitse tehdä erillistä omavalvontasuunnitelmaa. 
Hygieniasta on tärkeää pitää huolta yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi. 

Omavalvonta on omaehtoista toimintaa, jolla turvataan elintarvikkeiden hyvä laatu kävijöille saakka. 
Kirjallinen omavalvontasuunnitelma on oltava saatavilla. Paikkakunnan terveystarkastaja voi tehdä 
kohtaamispaikkoihin tarkastuksia, joissa arvioidaan omavalvontasuunnitelman riittävyys ja toimivuus.

Omavalvontasuunnitelmassa tulee olla kirjattuna seuraavat kohdat ja selvitys niiden järjestämisestä:

• Toiminnan kuvaus
• Vastuuhenkilöt
• Elintarvikkeiden vastaanottotarkastukset ja kuljetus
• Kylmä- ja varastotilat
• Elintarvikkeiden valmistus ja tarjoilu
• Henkilökunnan hygienia
• Astianpesu
• Talousvesi
• Tuhoeläintorjunta
• Jätehuolto
• Näytteenottosuunnitelma
• Kävijäpalautteet
• Asiakirjat ja niiden säilytys ja jäljitettävyys
• Omavalvontasuunnitelman päivittäminen
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Lisätietoa löytää esimerkiksi googlettamalla ’elintarvike omavalvontasuunnitelma pohja’ tai ottamalla 
yhteyttä paikkakunnan terveystarkastajaan.

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu

Kohtaamispaikoissa, EHYT ry:ssä ja Elokoloissa ei suvaita minkäänlaista syrjintää, epäasiallista käytöstä 
tai kiusaamista. Tämä mainitaan myös Elokolon huoneentaulussa. Kielteinen käytös otetaan puheeksi 
asianosaisen henkilön kanssa kahden kesken. On esimiehen velvollisuus puuttua tilanteeseen. Työnte-
kijän on hyvä pyytää apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eikä jäädä asian kanssa yksin. Tasa-
puoliseen työnjakoon ja reiluuteen on syytä kiinnittää huomiota jo ennalta, jotta rakenteelliset epäkoh-
dat eivät pääse aiheuttamaan ristiriitoja. 

Kiusaamisen muotoja ovat muun muassa mielipiteen rajoittaminen, persoonaan kohdistuva arvostelu, 
henkilökohtaisten seikkojen, maineen tai aseman loukkaaminen, työyhteisöstä eristäminen, vähäar-
voisiin ja merkityksettömiin työtehtävin ohjaaminen, kohtuuttoman työmäärän vaatiminen, uhkailu, 
ahdistelu ja nimittely sekä mielenterveyden kyseenalaistaminen.

Työyhteisössä täytyy olla tilaa erilaisuudelle ja erilaisille tavoille toimia. Erilaisuus nähdään rikkautena 
ja mahdollisuutena kehittää tiimityötä. Ihmisten väliset ristiriidat ovat luonnollisia. Ratkottuina ne 
voivat syventää ihmissuhteita. Jokapäiväisten ristiriitojen ratkaiseminen ja kiusaamisen raja voi olla 
epäselvä. Ristiriitojen keskellä on tärkeää hahmottaa oma roolinsa ja pysyä asiassa, asioita ei kannata 
viedä henkilökohtaiselle tasolle. Ketään ei leimata työpaikkakiusaajaksi pelkkien syytösten perusteella. 
Tekijäkin tarvitsee itselleen apua. Työpaikkakiusaaminen on pitkäaikaista, toistuvaa ja vakavaa haittaa 
aiheuttavaa käyttäytymistä, joka vaikuttaa kielteisesti koko yhteisöön. 

Halutessaan kohtaamispaikka voi julistautua Syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Oikeusministeriön ylläpitä-
mällä yhdenvertaisuus.fi-verkkosivulla voi ilmoittautua ja tilata tästä kertovan pahvisen julisteen.

Vaaran uhatessa

Kohtaamispaikoissa voi sattua myös vaaratilanteita, kuten sairastapauksia, väkivallan uhkaa tai tulipa-
loja.

Sairastapauksissa soitetaan hätänumeroon 112 ja annetaan ensiapua mahdollisuuksien mukaan. Ensi-
avun antamiseen saa lisäohjeita hätäkeskuksesta, jossa arvioidaan tarve ambulanssin lähettämiselle. 
Hätänumeroon voi soittaa kohtaamispaikan kännykästä tai omasta puhelimesta.

Mahdollisissa väkivaltatilanteen uhatessa oma ja kävijöiden terveys on aina asetettava etusijalle. Asiaa 
ei saa yrittää ratkaista oman turvallisuuden kustannuksella. Usein aggressiivisesti käyttäytyvä henkilö 
tarvitsee aikaa rauhoittua ennen kuin asioista voidaan puhua. Joissain Elokoloissa on vartiointiyhti-
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öltä hankittu palvelu, jonka kautta voi kutsua vartijat paikalle. Seuraa tilannetta turvallisen etäisyyden 
päästä. Huolehdi tarvittaessa, että sinä ja kävijät pääsette turvaan. Joissain kohtaamispaikoissa on pää-
oven lisäksi mahdollista poistua takaovesta rappukäytävään. Kutsu tarvittaessa poliisi paikalle soitta-
malla hätänumeroon 112.

Tulipalon uhatessa poistutaan pääoven tai takaoven kautta. Keittiön tiloissa on hyvä pitää sammutus-
liinaa ja jauhesammutinta alkusammutusta varten. Palokunnan saa myös paikalle hätänumerosta 112.
Kohtaamispaikassa olevat tavarat, tietokoneet ja kahvion kassa ovat niin vähäarvoisia, että niitä ei ole 
tarpeen suojella mahdollisissa ryöstötilanteissa tai tulipalon sytyttyä.

Vaaran uhatessa on tärkeintä, ettei kukaan jää tapahtuneen kanssa yksin. Väkivallan uhkaa sisältävistä 
tilanteista, myös sanallisista uhkailuista, tehdään ilmoitus esimiehelle. Uhkaavissa tilanteissa pidetään 
purkukeskustelu mahdollisimman nopeasti. On välttämätöntä päästä keskustelemaan, miten tilanne 
sujui ja purkaa asia itselleen sopivalla tavalla sekä miettiä, miten vastaavanlainen tilanteen eskaloitu-
minen ehkäistään seuraavalla kerralla. Työyhteisön yhteisissä keskusteluissa on hyvä pohtia säännöl-
lisesti, miten väkivaltaa voidaan ehkäistä. Oma rauhallisuus, provosoimattomuus ja kohtaamispaikan 
käytäntöjen oikeudenmukaisuus ovat hyviä keinoja ehkäistä väkivaltaa. Asioista ei myöskään kannata 
riidellä tai väitellä.  
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Kohtaamispaikan päihdeohjelma
ja päihdepelisäännöt

Kohtaamispaikoissa on hyvä olla oma päihdeohjelma henkilöstölle ja päihdepelisäännöt vapaaehtoi-
sille. Työntekijöissä ja vapaaehtoisissa on monenlaisia ihmisiä ja joillakin voi olla päihdetaustaa tai 
-ongelmia.  Kohtaamispaikkojen päihteettömyyden ei pidä olla ulossulkevaa, vaan ihmiselle pitää tar-
jota mahdollisuus muuttaa omaa haittoja aiheuttavaa toimintaansa. Päihdeongelmista toipuminen 
ei tapahdu nopeasti. Monella lopullista irti päästämistä edeltää useita retkahduksia. Uuden edessä 
lähiyhteisöiltä vaaditaan yhtäältä kärsivällisyyttä, toisaalta myös jämäkkää rajojen asettamista. Tär-
keintä on pitää huolta itsestään, sillä päihdeongelmat heijastuvat aina myös lähiympäristöön. Työnte-
kijän päihdeongelma vaikuttaa koko muuhun työyhteisöön. On tärkeää, että päihteitä käyttävän ihmi-
sen lähellä olevien jaksaminen huomioidaan yhtälailla. Tilanteen pitkittyessä moni unohtaa itsensä ja 
uupuu auttaessaan. 

Kohtaamispaikan päihdeohjelman laatimisessa voidaan käyttää EHYT ry:n päihdeohjelmapohjaa.

Päihdehaittoihin puuttuminen

Päihtyneenä ei saa tulla työpaikalle. Päihtynyt työntekijä lähetetään kotiin ja hänellä on oikeus käydä 
terveysasemalla testissä, jos hän kiistää päihtymystilansa. Tämän jälkeen käydään luottamuksellinen 
keskustelu jatkotoimista ja seurannasta. Keskustelussa työntekijä voi pohtia itselleen sopivia tukitoi-
mia. Tarvittaessa tehdään yhteinen sopimus jatkotoimista ja seurataan, korjautuuko tilanne. Tilan-
teessa voidaan antaa myös kirjallinen varoitus. Elokolo on sovitteleva työpaikka päihdeongelmista 
kärsiville ihmisille. Tehtävämme on tarjota mahdollisuuksia elämänmuutokseen ja tukea muutoksen 
toteuttamisessa. Lopullinen vastuu toteutuksesta on toipujalla itsellään. Joissain tapauksissa työpaikan 
menettäminen voi koetella elämänhallintaa rajusti. Joskus se voi olla herättävä tekijä, jota tarvitaan 
toipumisen käynnistymiseen. 

EHYT ry on savuton työyhteisö. Tämä koskee vain soveltuvin osin Elokolon työllistettyjä ja vapaaeh-
toisia. Kunnioitamme ihmisten itsemääräämisoikeutta. Tupakkatauoista ei ole sovittu erikseen, mutta 
joustavalla asenteella tästä ei ole tullut ongelmia. Jos työntekijä haluaa apua tupakoinnin lopettami-
seen, EHYT tukee tätä mahdollisuuksien mukaan.

Uudet työntekijät perehdytetään päihdehaittoihin puuttumiseen ja siihen on ohjeet perehdytyskan-
siossa. Lisätietoja saa EHYTin omista päihdeohjelmamalleista (esim. huugo.fi)



79

Työsuhteen päättyessä

Työssäolon päättyminen voi herättää monenlaisia tunteita. Työntekijä voi olla iloinen palkitsevasta 
työstä, kiitollinen saamastaan mahdollisuudesta ja samalla huolissaan tulevasta. Tutusta työyhteisöstä 
luopuminen voi aiheuttaa haikeutta. Halutessaan ihminen voi jäädä kohtaamispaikkaan vapaaehtoi-
seksi, mikä voi helpottaa luopumisen tuskaa. Toisaalta kaikki eivät halua toimia vapaaehtoisena pai-
kassa, jossa on aiemmin ollut töissä. Jotta työsuhteen päätyttyä työntekijä ei jää yksin, kohtaamispai-
kan vastuuhenkilö voi auttaa esimerkiksi työhakemusten laadinnassa tai ajanmukaisen ansioluettelon 
laatimisessa. Halutessaan esimies voi myös lupautua toimimaan suosittelijana tulevissa työnhauissa. 
Tätä kannattaa kysyä esimieheltä erikseen. 

Työsuhteesta ja työkokeilusta annetaan työtodistus. Työtodistuksessa tulee lain mukaan olla minimis-
sään työsuhteen kesto ja työtehtävät. Työtodistuksessa on hyvä olla myös positiivinen ja todenmu-
kainen kuvaus työntekijän osaamisesta ja työyhteisössä toimimisesta. Työkokeilusta ja kuntouttavasta 
työtoiminnasta sekä opiskeluharjoitteluista raportoidaan lisäksi työvoimaviranomaiselle työvoimatoi-
miston haluamalla tavalla.

Työsuhteen loppuessa kohtaamispaikka tai työnantajayhdistys voi muistaa työntekijää tarjoamalla esi-
merkiksi kakkukahvit ja antamalla pienen lahjan. Tämä on hyvä tilaisuus osoittaa arvostusta ja kiitosta 
työnantajan palveluksessa tehdystä työpanoksesta. Usein inhimillinen palaute ja muistaminen ovat 
työntekijöille tärkeämpiä kuin viralliset asiakirjat. On kunnioitettava työntekijän omaa toivetta muis-
tamisesta. Kaikki eivät halua työyhteisön kesken järjestettäviä läksiäisiä, vaan henkilökohtainen muis-
taminen riittää. Yhteisö ei sulje ovia työsuhteen päättyessä: kohtaamispaikkaan voi aina tulla takaisin 
joko vapaaehtoiseksi tai vierailla kohtaamispaikassa kävijänä kertomassa omia kuulumisiaan.  
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5. Välineitä kohtaamis-
paikan ehkäisevään 
päihdetyöhön

Sisältö: Timo Glad
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Ehkäisevällä päihdetyöllä vähennetään ja torjutaan päihteiden käytöstä ihmisille koituvia haittoja. 
Kohtaamispaikat mahdollistavat sosiaaliset kontaktit, keskinäisen tuen ja yhteisen toiminnan päihteet-
tömässä ympäristössä. Yhteisö tarjoaa tuen ja kannustusta ihmisen omista tarpeista lähtevän muutok-
sen toteuttamiseen. Toiminnan ytimessä ovat kohtaamiset, keskustelut ja kuunteleminen.

Muutoksen tueksi ja keskusteluiden pohjaksi voi käyttää lähes loputtomasti erilaisia virikkeitä. Vuoro-
vaikutuksen ylläpito on ratkaisevaa. Pienilläkin sanoilla ja teoilla voi olla suuri merkitys. Sanojalleen 
merkityksetön lause voi synnyttää kuulijassa elämänmuutokseen kannustavan oivalluksen. Monissa 
tilanteissa kuuntelulla ja tarkentavien kysymysten esittämisellä on kuitenkin suurempi rooli kuin puhu-
misella. Ajatusten sekamelska selviää, kun mieltä painavista asioista puhuu sellaiselle ihmiselle, joka 
kuuntelee hyväksyvästi. Liian nopeat sekä muutosta tekevän ihmisen sen hetkiseen tilanteeseen sopi-
mattomat neuvot ja ratkaisuehdotukset voivat hankaloittaa muutoksen kannalta oleellisen turvallisen 
yhteyden muodostumista. Ratkaisut löytyvät ihmisestä itsestään. 

EHYT ry:n Elokolo-kohtaamispaikoissa ehkäistään päihteidenkäytöstä ja pelaamisesta aiheutuvia hait-
toja sekä toimitaan tarvittavan hoidon jälkeen toipumisen tukena tarjoamalla kävijälle paikka turvalli-
sessa ja pysyvässä yhteisössä. Varsinaista korjaavaa päihdetyötä ei Elokoloissa tehdä. 

Tässä kappaleessa keskitytään käytännön ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen ja puheeksi ottamiseen. 

Tästä kappaleesta löydät 
• Yleistä tietoa kohtaamispaikkojen 

ehkäisevästä päihdetyöstä
• Tietoa kohtaamisen periaatteista

Lisäksi löydät virikkeitä alkoholin 
käytön hallintaan eri tilanteissa
• Alkoholi sosiaalisena liimana
• Yksin juominen 
• Alkoholi ja stressi
• Alkoholi ja uni
• Ongelmakäyttö, riippuvuus ja läheiset

Puheeksi ottamisen kevyitä 
menetelmiä
• Keskustelun virittäjä
• Porinakortti
• Muutoksen vaaka

Tietoa ja tukea kestävän muutoksen 
tueksi
• Cafe Taitolaji – Elokolojen yhteisöllinen tuki
• Ensihuoli-, Kannustaja- ja Taitolaji-koulutukset 
• Päihdeasiamies - asiakkaan edunvalvoja
• Päihdeneuvontapuhelin: ammattiapua 24/7  

käyttäjille,läheisille ja ammattilaisille nume-
rosta 0800 90045 

• Vertaisryhmät muutostyöskentelyn tukena

Oma-aputestit, seurantavälineet ja  
mittarit vievät itse asetettua  
muutostavoitetta eteenpäin
• Alkoholi: Audit-testi, OttoMitta-sovellus
• Nikotiini: Tupakkariippuvuus- ja nuuskatestit
• Rahapelaaminen: Kaksi kysymystä raha pelaa-

mista (2K-testi), BBGS-mittari
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Kohtaamispaikkojen
ehkäisevä päihdetyö

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) ohjaa työtä, jonka tarkoituksena on vähentää 
päihteidenkäytöstä aiheutuvia haittoja. Ehkäisevä työ kattaa alkoholi-, huumausaine- ja rahapelihaitto-
jen sekä tupakoinnin vähentämisen.

Ehkäisevän päihdetyön työn yleiset ulottuvuudet

KOHTAAMISILLA tuetaan ihmisten elämänhallintaa ja päihdehaitoilta suojaavia tekijöitä yksilö- ja 
yhteisötasolla. Kohtaamisten avulla pyritään lisäämään yksilöiden voimavaroja sekä motivoidaan osal-
listumaan lähiyhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan. Riski- tai ongelmakäytön osalta rohkaistaan hake-
maan apua.

TIEDOLLA JA VALISTUKSELLA jaetaan tutkimukseen perustuvaa tietoa päihteistä ja pelaamisesta, käy-
tölle altistavista tekijöistä ja käytön seurauksista, hoitomahdollisuuksista sekä päihteidenkäytölle vaih-
toehtoisista aktiviteeteista.

SÄÄTELYLLÄ JA LAINSÄÄDÄNTÖTYÖLLÄ torjutaan haittoja yhteiskunnallisella tasolla, vaikuttamalla 
haittoja aiheuttavien aineiden saatavuuteen. Tämän lisäksi on tärkeää luoda rakenteiden tasolla sellai-
set olosuhteet, joissa päihteiden käytölle altistavat tekijät (monen tasoinen huono-osaisuus, köyhyys, 
yksinäisyys, mielenterveysongelmat, turvaton kasvuympäristö jne.) ovat minimissä.

Kohtaamispaikkojen arjessa korostuvat kaksi ensimmäistä: ihmisten kohtaaminen ja tiedon välittämi-
nen sekä jakaminen. Elokolojen taustaorganisaatio EHYT ry ottaa muun laajan toimintansa kautta kan-
taa oikeudenmukaisemman päihde- ja rahapelipolitiikan puolesta.

Kohtaamispaikkatoiminta palvelee ihmisen tarvetta tulla kohdatuksi arvokkaana ja erityisenä yksilönä 
sen sijaan, että hänet kohdattaisiin jonkun palvelun asiakkaana tai maksavana kuluttajana. Kohtaamis-
paikoissa ei tämän vuoksi käy asiakkaita tai potilaita, vaan osallistujia kutsutaan kävijöiksi. 

Kohtaamispaikkatoiminnan tavoitteena on lisätä päihdehaitoilta suojaavia tekijöitä siellä käyvien ihmis-
ten elämässä. Vahvistavat ja korjaavat kokemukset sekä yksilön lisääntyneet voimavarat suojaavat päih-
dehaitoilta niin yksilöä itseään kuin tämän lähipiiriä. Ihminen jaksaa pitää huolta itsestään ja toisista 
sekä elää läpi vaikeiden aikojen tehden omaa hyvinvointia tukevia valintoja, kun saa kokea kuuluvansa 
itselleen merkitykselliseen yhteisöön. Ihmisellä on oltava merkitystä toisille. On tärkeää, että joku on 
kiinnostunut siitä, miten ihmisellä menee. Kohtaamispaikassa voi myös olla toiselle se ihminen, joka on 
kiinnostunut tämän voinnista ja kuulumisista. Muiden auttaminen lisää tutkimustenkin mukaan ihmi-
sen hyvinvointia ja onnellisuutta. Työelämän ulkopuolella oleville säännöllinen päivärytmi ja osallistu-
minen kohtaamispaikan toimintaan on tärkeä side yhteisöihin ja yhteiskuntaan. 
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Kohtaamisten yhteydessä on luontevaa hyödyntää monenlaista tietoa. Tiedon ja kokemusten vaihtami-
nen onkin tärkeä osaa kohtaamispaikkojen toimintaa. Elokoloissa ja muissa EHYTin kohtaamispaikka-
verkostoon kuuluvien kohtaamispaikkojen seinillä on esillä EHYTin ja muiden toimijoiden materiaaleja, 
joita kannattaa käyttää keskustelujen virittäjänä. Lehtijutut, julisteet sekä radio- ja tv-ohjelmat voivat 
motivoida kevyempiä kahvipöytäkeskusteluja esimerkiksi yhteiskunnallisista aiheista. Päihteiden käy-
tön itsearviointimateriaalia ja oma-aputestejä voi käyttää kahdenkeskisissä keskustelutuokioissa muu-
tokseen herättelevien ja omia muutostavoitteita kirkastavien keskusteluiden virikkeenä. Monet kävijät 
hyötyvät erilaisia palveluita koskevasta tiedosta ja ohjauksesta niin päihdekysymysten kuin erilaisten 
arjen asioiden hoitamisen suhteen. Kohtaamisissa kannattaa olla herkällä korvalla, sillä sivulauseista 
voi saada olennaista tietoa ihmisen yksilöllisistä palvelutarpeista. Oman avuntarpeen ja haavoittuvuu-
den näyttäminen ei ole helppoa. Torjutuksi tuleminen tai vähättely voikin tällaisessa tilanteessa saada 
ihmisen sulkeutumaan pitkäksi aikaa, jolloin ongelmat pääsevät pahenemaan. 

Tutkitun tiedon lisäksi omien havaintojen ja kokemusten jakaminen on tärkeää. Ihminen pystyy omak-
sumaan vain tietyn määrän tietoa kerralla. Omaa muutosprosessia työstetään omaa tarinaa uudelleen 
kertomalla ja muuttamalla. Usein jo pelkästään se, että joku kuuntelee hyväksyvästi ja esittää muutosta 
toteuttavalle tarkentavia kysymyksiä, avaa solmuja ja tietä eteenpäin. Muutosprosessi vaatii aina aikaa, 
eikä sitä voi nopeuttaa toisen puolesta, vaikka oma halu auttaa kehottaisikin kiirehtimään. Muutokseen 
painostaminen ulkopuolelta toimii usein itseään vastaan ja rikkoo luottamuksen. 

Tutkimusten mukaan varsinainen päihdeaiheinen informaatio ei ole ratkaiseva tekijä elämäntapojen 
muutoksessa. Tärkeämmällä sijalla yksilön muutosprosessin onnistumisessa ovat sosiaaliset tekijät, 
kuten toisilta saatu tuki ja kannustus sekä turvallinen ja muutokseen kannustava ympäristö. Siksi jo 
pelkkä ihmisen kohtaaminen ja kevytkin täysin aiheen vierestä käyty rupattelu on tärkeää ehkäisevää 
ja haittoja vähentävää päihdetyötä. Kohtaamispaikkojen toiminta on monipuolista ja kävijä voi valita 
omaan tilanteeseensa parhaan tavan osallistua: lähdenkö luontoretkelle parantamaan fyysistä kuntoa 
vai osallistunko EHYTin alkoholinkäytön vähentämiseen tähtäävään Taitolaji-ryhmään tai Elokolossa 
kokoontuvaan AL-Anon -läheisryhmään? Käynkö Elokolon aamukävelyllä ja kuuntelen muiden ihmisten 
tarinoita, joiden kautta opin myös itsestäni?

Jokainen voi tukea vertaisena toista ihmistä. Samankaltaiset kokemukset luovat kokemuksen vertai-
suudesta ja tuovat toivoa vaikeisiin elämäntilanteisiin. Ongelmista on mahdollista selvitä. Keskustelui-
hin, kohtaamisiin ja tiedon vaihtamiseen voivat osallistua kaikki Elokolo-yhteisöön kuuluvat työntekijät, 
vapaaehtoiset ja kävijät omien valmiuksiensa ja jaksamisensa mukaan. Jokaisen tapa kohdata on yhtä 
arvokas. Siinä ei vaadita kuin ihmisenä olemista. Jotkut kohtaamiset onnistuvat paremmin kuin toiset, 
silti kaikista kokemuksista voi oppia jotakin. Kun tarkastelee omaa rooliaan vuorovaikutuksessa ja miet-
tii mikä olisi toimivampi tapa luoda yhteyttä toiseen ihmiseen, voi kehittää rakentavan vuorovaikutuk-
sen taitojaan. Kohtaamiset kasvattavat meitä ihmisinä.

Kohtaamispaikoissa on hyvä olla tarjolla myös systemaattisempia, mutta suhteellisen yksinkertaisia väli-
neitä päihteistä puhumiselle ja muutoksen tukemiselle. Niiden käytön oppii yleensä muutaman tunnin 
perehdytyksellä. Voit pyytää perehdytystä EHYTin puheeksioton ammattilaisilta. Jos työntekijöissä tai 
vapaaehtoisissa on kokeneita ryhmien ohjaajia, heidän vastuulleen voi tarjota esimerkiksi keskustelu- 
tai Taitolaji-ryhmän ohjaamisen. EHYTin työntekijöiltä saa opastusta ja tukea ryhmätoiminnan aloittami-
seen. Jos kohtaamispaikka haluaa tietyn aihepiirin vertaisryhmän kokoontumaan tiloihinsa, niin niitä kan-
nattaa kysyä muilta yhdistyksiltä. Myös kokemusasiantuntijan vierailu tai luento kohtaamispaikassa voi 
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luoda toivoa ja lisätä ymmärrystä erilaisista elämän haastekohdista sekä niistä eteenpäin pääsemisestä.  

Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa toteuttaa kohtaamispaikan ehkäisevää päihdetyötä. Rohkeus kokeilla 
riittää alkuun pääsemiseksi. Toistojen myötä tuleva kokemus tuo varmuutta vaikeiden asioiden 
puheeksi ottamiseen ja haittojen ehkäisyyn sekä vähentämiseen. 

Kohtaamisen periaatteita

Merkitykselliset kohtaamiset opettavat meille itsestämme ja toisista. Parhaimmillaan kohtaamiset 
ovat, kun niistä voi oppia jotain. Itsetuntemuksen ja muiden hyväksynnän kautta viriää terve itsekkyys 
ja itsearvostus. Kohtaamispaikoissa yksilön sosiaalinen pääoma lisääntyy ja verkostot karttuvat. Vuo-
rovaikutus ei tietenkään aina ole helppoa tai mielekästä – erityisesti, jos taustalla on paljon traumaat-
tisia tapahtumia ja turvattomia kohtaamisia. Kohtaamispaikoissa jokainen voi harjoitella kohtaamisen 
taitojaan ja tulla hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. Muutostyö saa suunnan oman näkemyksen ja 
arvojen sekä muilta saadun palautteen pohjalta. 

Käsitys omasta identiteetistä, eli siitä keitä olemme ja mikä on meille mahdollista, syntyy vuorovaiku-
tuksessa toisten ihmisten kanssa. Positiivinen palaute, arvostus ja hyväksytyksi tuleminen tuottavat 
myönteistä minäkäsitystä ja sosiaalista luottamusta – tunnetta siitä, että minä voin onnistua ja minulla 
on merkitystä muille. Toisaalta jonkun huono käytös voi auttaa ymmärtämään, että toisella on huono 
päivä tai että ehkä häntä itseään on kohdeltu väärin. Toisen huonoa käytöstä ei kannata ottaa hen-
kilökohtaisena loukkauksena. Voimme kaikissa tilanteissa hoitaa vain oman osamme ja yrittää par-
haamme, mutta täydellistä suoritusta on kohtaamisissa mahdotonta eikä edes tarpeellista saavuttaa. 
Jos omiin kykyihin tai toisten tukeen ei luota, toiminnan muuttaminen on vaikeaa eikä siihen löydy 
helposti motivaatiota. Kävijän kokemus siitä kuinka hänet on kohtaamispaikassa kohdattu, vaikuttaa 
ratkaisevasti myös siihen, tuleeko hän kohtaamispaikkaan uudelleen. Kohtaamiset ovat tasapainoilua 
oikein ja väärin toimimisen välillä. Siinä missä yksi ihminen haluaa heti kertoa toiselle koko elämän-
tarinansa, saattaa toinen haluta seurata pitkäänkin sivusta ennen kuin uskaltautuu jakamaan omia 
ajatuksiaan. 

Ihmisellä on luontainen tarve yhteyden hakemiseen ja vuorovaikutukseen pyrkimiseen. Kaikilla on 
kuitenkin oma tapansa olla vuorovaikutuksessa. Aina kahden ihmisen tavat eivät ole sovitettavissa 
yhteen. Erilaiset elämäntilanteet ja monenlaiset haasteet saattavat hankaloittaa yhteisen ymmärryk-
sen syntymistä. Monilla voi olla entuudestaan huonoja kokemuksia kohtaamistilanteista. Vuorovai-
kutustilanteen voi tehdä esimerkiksi paljon jännittävälle ihmiselle helpommaksi olemalla itse rento 
ja keskittymällä keskustelun sijaan välillä yhteiseen toimintaan. On tärkeää suhtautua toisiin ihmisiin 
avoimin mielin olettaen toisista hyvää. Meistä kenelläkään ei ole varaa tuomita toista ihmistä. Tuo-
mitsemalla toisen ihmisen tuomitsemme lopulta vain itsemme. Kohtaamispaikoissa oppii tuntemaan 
itsensä ja arvostamaan erilaisuutta. 

Toista arvostavassa keskustelussa on tärkeää, että antaa keskustelukumppanin olla sellainen kuin tämä 
on muuttamatta mitään. Toisen ei tarvitse toimia sinun odotustesi mukaan. On toista kunnioittavaa 
antaa hänen sanoittaa omia kokemuksiaan ja näkemyksiään vapaasti. Avoimet ja tarkentavat kysymyk-
set antavat keskustelukumppanille mahdollisuuden pohtia asiaa perusteellisesti. Kohtaamisille kan-



85

nattaa varata riittävästi aikaa aina silloin kun se on muun toiminnan puolesta mahdollista. Kiireettömän 
tilan luominen ja läsnäolo saa toisen tuntemaan, että hänellä on väliä. 

Positiivinen, kannustava ja kuitenkin aito palaute on kultaakin kalliimpaa. Lähes kaikista asioista voi 
etsiä positiivisia puolia, kun pilkkoo käsiteltävän asian tarpeeksi pieniin osiin. Vaikka puheena olevassa 
toiminnassa ei olisi kehuttavaa, niin taustalla voi olla hyviä aikomuksia ja pieniä onnistumisia. Usein 
juuri se, mihin kiinnitämme huomiota, lisääntyy. Jos elämäntilanne on sietämätön, voi miettiä ratkaisu-
keskeisesti minkälainen elämäntilanne olisi siedettävämpi, mitä pieniä askelia ihminen voisi ottaa, jotta 
pääsisi vähän lähemmäs tavoitettaan. Entä mikä jo tässä hetkessä on hyvin ja kiitollisuuden arvoista? 
Epäselvissä tilanteissa on hyvä oletusten sijaan tarkistaa vastapuolelta: ymmärsinkö oikein, tarkoititko 
sitä, oletko sitä mieltä?

Keskustelukumppanin kielteisiin ilmaisuihin (en osaa/ jaksa/ pysty...) voi vastata pyytämällä pohtimaan 
korvaavia mahdollisuuksia: mikä tilanteessa auttaisi tai onko jotain muuta mihin pystyt? Tämä on jos-
kus haastavaa, mutta näin voit suunnata huomion ongelmista ratkaisuihin. Toisaalta on tärkeää myös 
antaa tilaa tunteiden läpikäynnille eikä kiirehtiä ratkaisuihin liian nopeasti. Kaikkiin ongelmiin ei aina voi 
tietää tai löytää ratkaisua. Sen sijaan aina voi kuunnella ja ohjata ihminen eteenpäin. Usein jo pelkkä 
kuuntelu ja myötäeläminen tuovat helpotusta vaikeaan tilanteeseen.

Pienillä sanoilla on suuri merkitys. ’Taas’ moninkertaistaa asian. ’Vain’ voi mitätöidä asian. ’Mutta’ voi 
väheksyä aiemmin sanottua asiaa. Näiden sävyjen tunnistaminen omassa ja juttukaverin puheessa voi 
tarkentaa keskustelua ja antaa uutta näköalaa puheena oleviin asioihin. Myös toisen puheen aikana 
pienet eleet ja sanat (joo, ahaa, mm, voi sentään) ovat tärkeitä, sillä ne antavat tunteen kuuntelemi-
sesta ja ymmärtämisestä. 

Vuorovaikutuksessa myös sanaton viestintä, kehonkieli ja puheen sävy kertovat paljon. Katsooko puhe-
kumppani kohti vai ohi, tuleeko hän lähelle vai jääkö kauas, puhuuko hän varovasti vai innostuneesti. 
Jos sanallinen ja sanaton viestintä ovat ristiriidassa, yleensä sanatonta viestintää pidetään luotettavam-
pana. On silti hyvä ottaa huomioon, että kaikki eivät ymmärrä sanatonta viestintää tai osaa sitä käyttää. 
Esimerkiksi erilaiset neuropsykiatriset häiriöt voivat hankaloittaa sanattomien viestien ymmärrystä ja 
käyttämistä. Tulkintojen tekoa on hyvä välttää ja kysyä ihmiseltä suoraan, mikäli jokin asia jää mietityt-
tämään. 

Vuorovaikutus on taito, joka kehittyy sitä säännöllisesti harjoittamalla. Vanhan sanonnan mukaan rak-
kaus on ainoa rikkaus, joka kasvaa korkoa, kun sitä tuhlaa. Tämä pätee myös kaikkeen vuorovaikutuk-
seen. Samalla on hyvä muistaa myös ottaa omaa aikaa akkujen lataamiseen. Oma väsymys ja kuor-
mittuminen vaikuttavat helposti tunteidensäätelyn ja sitä kautta vuorovaikutukseen. Omaa olotilaa, 
tunnereaktioita ja jaksamista on tärkeää kuunnella erityisesti ihmissuhdetyössä muun muassa myötä-
tuntouupumuksen ehkäisemiseksi. 
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Virikkeitä alkoholinkäytön
hallintaan

Alkoholi sosiaalisena liimana

Alkoholi on Suomessa tärkeä sosiaalisten suhteiden voiteluaine. Juominen vahvistaa tunnetta yhteen-
kuuluvuudesta. Se myös antaa rohkeutta ilmaista omia tunteita. Juomiseen liittyvät sosiaaliset vaiku-
tukset lienevät tärkein yksittäinen syy juoda.

Syvätkään yhteenkuuluvuuden tuntemukset eivät kuitenkaan ole alkoholin aiheuttamia. Alkoholi toi-
mii pikemminkin katalyyttina asioille, joka hyviä porukoita muutenkin yhdistää: kaveruus, yhteiset har-
rastukset, työ jne. Myöhemmin saattaa seurata ongelmia, jos porukan yhdessäolo perustuu pelkästään 
juomiselle.

Jos juominen on ainoa asia, jonka myötä tuntee olevansa tasaveroinen osa porukkaa tai ylipäänsä 
maailmaa, voi olla syytä lähteä selvittämään asioita. Ulkopuolisuuden tunne voi olla oire esimerkiksi 
depressiosta, jota runsas juominen pidemmällä tähtäimellä vain pahentaa.

Kokeile: pidä juominen sillä tasolla, että pysyt mukana porukan hyvässä tunnelmassa ja yhteisessä 
tekemisessä. Tuleeko ilo viinasta vai seurasta? Viihdytkö todella siinä seurassa, jossa vietät aikaasi? 

Yksin juominen

Varsinkin yksin juominen ja siitä humaltuminen altistavat alkoholiongelmien kehittymiselle. Syynä 
tähän on, että juomisen aiheuttama mielihyvän kokemus on enemmän sosiaalista kuin kemiallista laa-
tua. Humalan aiheuttama kokemus hauskuudesta liittyy enimmäkseen niihin asioihin, joita hyvillä juo-
miskerroilla on yhdessä koettu, ei itse alkoholiin päihdyttävänä aineena. Yksin humaltumisen ilot ovat 
enimmäkseen toivetta tavoittaa sama tunne, joka on joskus yhdessä juotaessa koettu.

Jos yksin juomista toistaa, elimistö alkaa vaatia säännöllistä alkoholiannosta yhä useammin ja yksin 
juomisesta tulee tapa. Toistot tekevät ongelman, ei alkoholinkäyttö itsessään. Riippuvuuden riski kas-
vaa: alkoholi alkaa käyttää ihmistä eikä ihminen alkoholia.

Kokeile: Harrasta hyvissä porukoissa myös muuta kuin juomista. Kumpi on hauskempaa: yksin juomi-
nen vai porukassa oleminen ilman alkoholinkäyttöä? Mieti, millä muulla keinolla kuin juomalla löydät 
iloa omaan arkeesi.
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Alkoholi ja stressi

Stressi kuormittaa kehoa ja mieltä. Sitä voi purkaa monella tavalla. Jotkut juovat alkoholia rentoutuak-
seen ja purkaakseen esimerkiksi raskaan työviikon aikana kertynyttä stressikuormaa. Alkoholi voi aut-
taa stressin lievittämisessä kahdella tavalla: ensin oma mieli kevenee ja rentoutuu, humalassa on hel-
pompi tarttua hetkeen ja unohtaa edes hetkeksi stressiä aiheuttavien asioiden olemassaolo. Porukassa 
juominen on tapa ylläpitää sosiaalisia suhteita ja rakentaa keskinäistä yhteenkuuluvuutta. Sosiaalinen 
tuki on omiaan lievittämään stressiä.  

Pidemmällä tähtäimellä runsas juominen aiheuttaa stressiä. Isot kerta-annokset ja juomista seuraava 
krapula ajavat elimistön poikkeustilaan, jossa stressihormonien eritys lisääntyy, verenpaine ja syke nou-
sevat eivätkä aivot ehdi korjaustöiltään päästä syvään lepotilaan, jota elimistö tarvitsee palautuakseen 
ja pysyäkseen terveenä. Monen alkoholin suurkuluttajan stressioireet voivat lievittyä jo pelkästään 
alkoholinkäyttöä vähentämällä.

Kokeile: Jos tunnet olosi stressaantuneeksi, kireäksi tai väsyneeksi, koita olla kaksi viikkoa juomatta ja 
pitää oirepäiväkirjaa. Mitä vaikutuksia huomasit? Jatkuvatko oireet? Mieti, millä muulla keinolla kuin 
juomalla voisit ladata akkujasi ja löytää iloa arkeesi.
 

Alkoholi ja uni

Jotkut sanovat, että alkoholi auttaa nukahtamisessa joko pienen yömyssyn tai tukevamman tujauk-
sen muodossa. Tutkimusten mukaan alkoholi huonontaa unen laatua jo pieninäkin annoksina. Muun 
muassa syvän unen määrä vähenee. Usein alkoholi myös lyhentää unta loppuyöstä. Kestoltaan ja laa-
dultaan riittävän hyvä uni takaa palautumisen päivän askareista. 

Humalan aiheuttamat muutokset aivotoiminnassa heikentävät unen laatua jopa kolmen vuorokauden 
ajan. Tänä aikana aivot eivät unessakaan pääse kunnolliseen lepotilaan. Tämä selittää, miksi humala-
juomisen jälkeen olo saattaa olla pitkään alavireinen tai tokkurainen, vaikka varsinaiset krapulaoireet 
hellittäisivätkin.

Kokeile: Vertaa vireystilaasi juomista seuraavina kahtena‒kolmena päivänä niihin viikonloppuihin, jol-
loin et juo lainkaan. Voit myös pitää unipäiväkirjaa. Huomaatko eroja unen laadussa tai päivittäisessä 
vireystilassasi?
 

Ongelmakäyttö, riippuvuus ja läheiset

Ongelmakäyttö ja riippuvuuden tasolle edennyt alkoholinkäyttö tai pelaaminen vaikuttavat yksilön 
itsensä lisäksi aina myös läheisiin: puoliso, lapset, vanhemmat, sisarukset, ystävät sekä työ- ja harras-
tuskaverit. Mitä läheisempi suhde, sen enemmän ja sitä syvempiä haittoja myös läheiset kokevat. Eni-
ten haittoja kokevat ongelmakäyttäjän tai -pelaajan kanssa samassa taloudessa asuvat ihmiset. 
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Läheiset kokevat lähes samankaltaisia haittoja kuin itse ongelmakäyttäjät tai -pelaajat. Läheisille tyy-
pillisiä tunteita ovat muun muassa lisääntyvä huolestuneisuus ja epäily, avuttomuuden kokemukset, 
pelot, ahdistus, viha ja lopulta omaa pitkään jatkunutta kuormitusta seuraava välinpitämättömyys. On 
tyypillistä ja täysin normaalia, että läheisen tunteet vaihtelevat laidasta laitaan. Syitä toisen ongelma-
käyttöön, samoin ratkaisuja, saatetaan hakea itsestä ja omasta toiminnasta. Fyysiset ja psyykkiset stres-
sioireet ovat mahdollisia ja tulevat sitä todennäköisemmiksi, mitä kauemmin tilanne jatkuu. Pitkään 
jatkuessaan tilanne johtaa usein siihen, että läheinen alkaa kantaa yhä enemmän vastuuta talouden 
yhteisesti hoidettavaksi tarkoitetuista asioista. Tämä uuvuttaa läheisen. Usein juuri läheisenä uupu-
minen ja liiasta vastuunkantamisesta irti päästäminen on käännekohta, joka pakottaa läheisen muut-
tamaan omia ajatus- ja toimintatapojaan. Tilanteessa toimivien selviytymiskeinojen käyttö vaikuttaa 
usein myös ongelmakäyttäjään tai -pelaajaan motivoiden tätä muutokseen.

Läheiset eivät välttämättä ymmärrä hakea apua itselleen, vaan sivuuttavat oman pahan olonsa ja yrit-
tävät toistuvasti saada ongelmallisen käytön loppumaan. Läheiset tarvitsevat yhtälailla tukea ja kan-
nustusta vaikeassa elämäntilanteessa. Jos kohtaat läheisiä, on tärkeää kysyä heidän omasta jaksami-
sestaan sen sijaan, että keskittyisi vain puhumaan ongelmakäytöstä ja -käyttäjästä. Läheiset saattavat 
kadottaa itsensä tilanteen edetessä pitkälle, mikä saattaa ilmetä niin, ettei läheinen enää puhu omista 
tunteista, tarpeista tai ongelmakäytön vaikutuksista omaan hyvinvointiin, vaan keskittyy toisen ongel-
maan ja sen ratkaisemiseen. 

Läheisille on yhä enenevissä määrin tarjolla erilaisia tukipalveluita. Kenenkään ei tarvitse selvitä yksin. 
Läheiset ovat oikeutettuja saamaan apua omaan tilanteeseensa. Jos perheessä on lapsia, on myös 
heidän tuentarpeensa selvitettävä. Riippuvuusongelmiin liittyy usein erilaisia väkivallan muotoja (hen-
kistä, fyysistä, taloudellista), jolloin on hyvä kääntyä väkivaltatyötä tuntevien ammattilaisten puoleen. 
Läheisten vertaisryhmissä opetellaan pitämään huolta omasta hyvinvoinnista, käyttämään toimivia sel-
viytymiskeinoja ja kulkemaan ongelmakäyttäjän tai -pelaajan rinnalla sen sijaan, että yrittäisi ratkaista 
tämän ongelmaa. Hyvää tarkoittaessaan läheiset saattavat tahattomasti joko mahdollistaa käyttöä 
tai estää ongelmakäyttäjältä arvokkaita oppimiskokemuksia, joita tämä tarvitsee edetäkseen omassa 
muutosprosessissaan. Sen takia on tärkeää, että kumpikin keskittyy omaan rooliinsa. 

Kokeile: Pohdi omia auttamisen motiivejasi. Missä omat rajasi kulkevat? Tee selvät rajat oman jak-
samisen ja auttamishalusi välillä. Vaadi omien rajojen kunnioitusta toisilta, mutta kunnioita myös itse 
muiden ihmisten rajoja ja itsemääräämisoikeutta. Mitkä ovat asioita, joihin sinä voit vaikuttaa? Entä 
mitkä ovat niin asioita, joita sinun tulee vain hyväksyä. Miten voisit tänään auttaa itseäsi?

Hae tarvittaessa matalalla kynnyksellä itsellesi ulkopuolista keskusteluapua.
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Puheeksi ottamisen kevyitä
menetelmiä

EHYT ry ja muut järjestöt tarjoavat myös systemaattisempia, mutta samalla helposti omaksuttavia 
välineitä päihteistä ja rahapelaamisesta puhumiseen sekä muutoksen tukemiseen. Puheeksioton työ-
välineitä voidaan käyttää luontevasti kohtaavassa työssä. EHYTin työntekijät voivat perehdyttää koh-
taamispaikkojen työntekijöitä ja vapaaehtoisia näiden välineiden käyttöön. Välineet sopivat yhtälailla 
alkoholista, tupakasta ja esimerkiksi pelaamisesta keskustelemiseen.

Päihteisiin tai muihin elämäntapoihin liittyvän puheeksioton tarkoitus on kiinnittää huomio omien elä-
mäntapojen ja -valintojen vaikutuksiin. Puheeksiotto saattaa havahduttaa näkemään asioita uudesta 
näkökulmasta.

Useimmiten ihmiset suhtautuvat myönteisesti elämäntapoja koskeviin kysymyksiin ja keskustelunava-
uksiin, kunhan ne tehdään kunnioittavassa ja rakentavassa hengessä. Huolipuhe on hyvä tapa ottaa 
vaikeita asioita puheeksi. Oma-aloitteisesti näitä asioita tuo esiin vain harva ihminen, joten vastuu 
puheeksi ottamisesta on yleensä työntekijällä. 

Kuten kaikissa kohtaamisissa kevyt ote ja tilanteeseen sopiva huumori voivat auttaa suuresti alkuun pää-
semisessä. Puheeksioton ei tarvitse olla haudanvakavaa. Mahdollisia ongelmia ei silti pidä vähätellä tai 
kuitata edes hyväntahtoisella naureskelulla. Luottamuksellisen suhteen rakentuminen voi vaatia aikaa, 
useampia keskustelunavauksia ja muita tunnusteluja. Se myös vaatii puheeksi ottajalta kärsivällisyyttä. 

Muutoksen tekeminen tai uuden elämäntavan aloittaminen voi herättää muun muassa epävarmuu-
den tunteita. Siksi on tärkeää pohtia jo ennalta minkälaisia reaktioita muutos voi itsessä aiheuttaa. 
On hyvä muistaa, että kaikki tunnereaktiot ovat luonnollisia. Kaikkein voimakkaimmatkin tunnetilat 
menevät joskus ohi, joten omia tai toisen tunnereaktioita ei kannata pelätä. Myös tunteiden, ajatusten 
ja toiminnan erottaminen toisistaan voi olla hyvä idea. Vihan tunne ei automaattisesti tarkoita aggres-
siivista käytöstä, vaan ihminen voi valita, toimiiko tunteen pohjalta vai ei. Ajatusten avulla voi vaikut-
taa omiin tunteisiin ja toimintaan: kasvatanko vihan tunnetta itsessäni ajattelemalla negatiivisia asioita 
joko itseäni tai toisesta, vai yritänkö rauhoittaa itseäni eteenpäin vievien, rakentavien ajatusten avulla. 

Keskustelun virittäjiä

Kohtaamispaikassa käytävien keskustelujen pohjaksi voi käyttää lähes loputtomasti erilaisia virikkeitä. 
Keskustelijoiden omat kokemukset ja elämäntapahtumat voivat toimia hyvinä keskustelun virittä-
jinä. Omaa tilanteeseen sopivaa kokemusta kannattaa käyttää työvälineenä, vaikka päähuomio onkin 
puheeksioton kohteena olevan ihmisen asiassa. Lehdet, radio, tv ja muut mediat tarjoavat jatkuvasti 
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uusia puheenaiheita. EHYT ry ja monet muut järjestöt tarjoavat monenlaisia materiaaleja eri teemoista 
keskustelemisen tueksi. 

Jos kohtaamispaikassa halutaan viritellä kahdenkeskistä tai laajempaa keskustelua jostain tietystä 
aiheesta, kuten päihteistä tai jostakin ajankohtaisesta teemasta, voi sen tehdä hienovaraisesti printtaa-
malla näkyville aihetta koskevan uutisen tai kannanoton. Hauskoja ja lennokkaita, mutta samalla asia-
pitoisia, keskusteluja saadaan aikaan keksimällä kuvitteellisia tarinoita eri aiheiden ääreltä. Millainen 
olisi täysin päihteetön yhteiskunta? Mitä voitaisiin kehittää, jos kunnan budjettiin ilmestyisi yhtäkkiä 
ylimääräiset kymmenen miljoonaa euroa? Millainen olisi paras tai huonoin mahdollinen kohtaamisen 
tila ja miksi juuri sellainen? Kevyen keskustelun ja huumorin avulla päästään usein käsiksi myös vaka-
vampiin ja vaikeammin lähestyttäviin aiheisiin. 

Porinakortti

Porinakortti on kehitetty tukemaan ikääntyneiden keskustelua terveydestä, elämän voimavaroista ja 
alkoholista.

Porinakortti 1 soveltuu yleiseksi tiedotusmateriaaliksi alkoholista ikääntyneille: se sisältää ns. AUDIT-tes-
tin lyhennetyn version ikääntyneille sovellettuna. Miten käytät alkoholia? Juotko yksin vai porukassa? 
Onko olemassa miesten tai naisten juomistyylejä? Millaisia ikäryhmien välisiä eroja olet huomannut? 

Porinakortteja voit tilata osoitteesta: ehyt.fi/tuote/porinakortti-1-sopivasti-vai-liikaa

Muutoksen vaaka

Oman muutosvalmiuden arvioiminen kannattaa aloittaa hyötyjen ja haittojen pohdinnasta. Muutoksen 
vaaka kannattaa mahdollisuuksien mukaan piirtää paperille, jolloin siihen voidaan palata tarvittaessa. 

Muutoksen käynnistämisen kannalta on hyödyllistä suhteuttaa nykyisen haittoja aiheuttavan toiminnan 
haittoja toiminnasta koituviin hyötyihin. Kukaan ei käyttäisi alkoholia tai pelaisi rahapelejä, jos toimin-
nassa olisi vain huonoja puolia. Ongelmalliseksikin koetussa toiminnassa on haittojen lisäksi jotain hyvää-
kin, tai on ainakin joskus ollut. Onko omassa alkoholinkäytössä enemmän hyviä vai huonoja puolia? 

Tavoitellun muutoksen suhteen voi vastaavasti pohtia muutoksesta koituvia haittoja ja hyötyjä: mitä 
hyviä, entä mitä huonoja, puolia on alkoholinkäytön tai pelaamisen vähentämisessä tai lopettamisessa? 
Jos muutoksen hyödyt tuntuvat siitä koituvia haittoja suuremmilta, vahvistaa se muutosmotivaatiota.

Muutoksen vaaka noudattaa motivoivan haastattelun periaatteita. Siinä kysytään neljää asiaa: 

• Nykyisen haittoja aiheuttavan toiminnan (alkoholinkäyttö, tupakointi, pelaaminen tms.) 
• Nykyisen haittoja aiheuttavan toiminnan haitat
• Muutoksesta koituvat haitat
• Muutoksesta koituvat hyödyt
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Oma-aputestit, seuranta ja mittarit 

Erilaiset esimerkiksi internetistä löytyvät oma-aputestit ovat tehokas väline elämäntapojen puheeksi 
ottamiselle ja mahdollisten riskikäytön kartoittamiselle. On kuitenkin tärkeää muistaa, että testit eivät 
korvaa keskustelua, vaan toimivat sen tukena ja mahdollistajana. Testien ei tarvitse ohjata keskustelua 
orjallisesti, jos keskustelua aiheen ympäriltä syntyy muutenkin. Tärkein väline on rakentava ja kannus-
tava keskustelu, jossa testit toimivat vain virikkeenä. Samalla testit auttavat konkretisoimaan puheena 
olevaa asiaa.

Alkoholi

Audit-testi ja sosiaalisen vastuun testi 

Audit on nopea ja tarkka testi, jolla voi arvioida alkoholinkäyttöä. Audit -testi on väline sekä alkoholin 
käyttäjille että sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. On syytä muistaa, että riskit ovat aina yksilöllisiä 
ja vähäisilläkin annoksilla voi aiheutua haittoja. Testin on kehittänyt Maailman terveysjärjestö WHO. 
EHYT on täydentänyt testiä pohdintakysymyksillä.

Audit-testi koostuu kymmenestä kysymyksestä. Kysymysten avulla kartoitetaan vastaajan alkoholinkäy-
tön eri puolia ja vaikutuksia kuluneen vuoden aikana. Vastaukset pisteytetään ja kokonaispisteiden 
perusteella arvioidaan vastaajan alkoholinkäytön riskitasoa. 

Audit-testejä voit tilata osoitteesta: ehyt.fi/tuote/audit-testi
Testin voi tehdä netissä: huugo.fi/audit-testi

Sosiaalisen vastuun testin tarkoituksena on herättää pohtimaan ja keskustelemaan alkoholikäyttöön 
liittyvästä sosiaalisesta puolesta. Tämä testi löytyy netistä: 
huugo.fi/testi-sosiaalisesta-vastuusta-ja-alkoholin-kaytosta

OttoMitta -sovellus 

OttoMitta on tuen ja muutoksen apuväline aikuisille oman alkoholinkäytön seurantaan ja alkoholinkäy-
tön riskien tunnistamiseen. OttoMitan tuella sinulla on myös mahdollisuus rakentaa omaa henkilökoh-
taista elämäntapamuutosta – yksityisesti ja omilla ehdoillasi.

Sovellus sisältää juomapäiväkirjan, joka seuraa alkoholimäärän lisäksi juomien energiasisältöä ja hin-
taa. Sovelluksen käyttäjänä voit valita joko valmiista juomavaihtoehdoista tai täydentää listaa omilla 
suosikeillasi. Syöttämäsi tiedon perusteella sovellus arvioi sekä veren alkoholipitoisuutta että pidem-
piaikaisen alkoholinkäytön riskiprofiilia. Tarvittaessa sovellus antaa sinulle palautetta. Sovelluksen tar-
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joama informaatio on sitä tarkempaa, mitä tarkempaa tietoa sovellukseen syötät.

Voit myös halutessasi asettaa henkilökohtaisia maksimitavoitteita alkoholinkäytön viikkokulutukselle, 
jolloin sovellus kannustaa sinua tavoitteissa pysymisessä. Sovellus sisältää nyt myös tarkistuslistan 
eräistä yleisimmistä lääkkeistä, joiden kanssa alkoholi sopii huonosti yhteen.

Alkoholinkäytön riskit ovat aina yksilöllisiä: esimerkiksi perimä, ikä tai lääkitys voivat lisätä alkoholin 
haittoja huomattavasti suuremmiksi kuin sovellus arvioi.

OttoMittaa ei pidä käyttää ajokunnon arviointiin. Yksilölliset tekijät voivat aiheuttaa sen, että veren 
alkoholimäärä poikkeaa merkittävästi sovelluksen arviosta.OttoMitta -sovelluksen voi ladata maksutta 
App Storesta ja Google Play:stä. Sovellus toimii älypuhelimissa, joissa on Android tai iOS-käyttöjärjes-
telmä, ja sen voi ladata myös iPad-laitteeseen.

Muita alkoholiaiheisia keskusteluvirikkeitä löytää esimerkiksi EHYTin Alkoholi-sivustolta.

Nikotiini

Myös nikotiinituotteiden, kuten tupakan ja nuuskan, käyttöä koskevien keskusteluiden tueksi voi käyt-
tää erilaisia testejä. 

Tupakkariippuvuus ja nuuskatestit

Testi mittaa tupakoinnin aiheuttaman nikotiiniriippuvuuden voimakkuutta.

Tupakkariippuvuustestin löydät Päihdelinkin sivuilta osoitteesta:  
paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/nikotiini/tupakkariippuvuustesti 

Nuuskatestin löydät osoitteesta: paihdelinkki.fi/fi/testit-ja-laskurit/nikotiini/nuuskatesti 

Muita nikotiini-aiheisia keskustelun virittäjiä ja puheeksi oton välineitä löytää esimerkiksi EHYTin 
sivuilta ehyt.fi/paihde-peli-info/nikotiinintuotteet/tupakka sekä Hengitysliitto ry:n Stumppi.fi-sivustolta. 
Stumppi-neuvonta tarjoaa matalan kynnyksen tukea tupakoinnin ja muiden nikotiinituotteiden käytön 
lopettamiseen verkko-, puhelin- ja vertaistuella.

Rahapelaaminen

Kaksi kysymystä rahapelaamisesta (2K-malli)

Puheeksi ottamisen tueksi on kehitetty EHYT ry:ssä kahden kysymyksen puheeksioton malli, jonka tar-
koituksena on alentaa kynnystä ottaa rahapelaaminen puheeksi. Malli on lyhyt, helppo ja neutraali tapa 
puheeksiottoon.
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Kysymyksiä on kaksi:

• Mitä rahapelejä olet pelannut edellisen 12 kuukauden aikana? 
• Kuinka usein pelaat? 

Näiden kysymysten avulla syntyy kolme muuttujaa: pelattujen rahapelien määrä, pelaamiskertojen 
tiheys, sekä miten monta riskialtista peliä pelaaja pelaa. Kun asiakas on vastannut, hänen pelaamis-
taan verrataan muiden suomalaisten pelaamiseen, jolloin asiakas saa käsityksen pelaamisensa riskien 
tasosta. 

Riski- ja ongelmapelaajat pelaavat useammin ja useampia eri pelejä kuin maltillisesti pelaavat.

Kahden kysymyksen esitettä voit ladata ja tilata täältä:  
ehyt.fi/tuote/kaksi-kysymysta-rahapelaamisesta-suomi-ruotsi-englanti

BBGS-mittari

Nopea testi rahapeliongelmien tunnistamiseen on BBGS (Brief Biosocial Gambling Screen) -mittari, 
vapaasti suomennettuna Pelaamisen pikatesti. 

Kolmeen kysymykseen vastaamalla voidaan arvioida mahdollisen rahapeliongelman löytymistä. Testin 
löytää googlettamalla ’BBGS testi’. 

Jos henkilö vastaa edes yhteen testin kysymyksistä kyllä, kannattaa ohjata hänet soittamaan Peluurin 
maksuttomaan auttavaan puhelimeen, 0800 100 101 arkisin klo 12–18 välillä.   

Muita rahapeliongelmien tunnistamiseen kehitettyjä mittareita ovat PGSI- ja SOGS-mittarit.
Rahapelaajien läheisille on kehitetty Läheisten pelitesti COGS. 
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Tietoa ja tukea

Kohtaamispaikoissa pidetään esillä monenlaista materiaalia päihteisiin, elämänhallintaan ja yleisem-
piin yhteiskunnallisiin teemoihin liittyen. Luettavissa on EHYT ry:n Järjestö- ja Teema-lehtiä ja muita 
julkaisuja sekä EHYTin yhteistyökumppaneiden tuottamia materiaaleja. Materiaaleja on hyvä hankkia 
myös kävijöiden tarpeista käsin. 

Hyödyllisiä kohtaamispaikkaan tilattavia materiaaleja saa myös muun muassa Kansaneläkelaitoksesta 
(esim. Opas Kelan palveluihin), Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisesta verkostosta EAPN-Fi-
nistä (esim.  Sosiaaliturvan tarkistuslista) sekä eri järjestöistä. 

Cafe Taitolaji

Taitolaji-toiminnan tavoitteena on tukea aikuisten alkoholinkäytön hallintaa ja vähentää käytöstä 
aiheutuvia haittoja. Haluatko sinä vähentää alkoholinkäyttöäsi tai olla lähimmäisesi elämänmuutoksen 
tukena?

EHYT ry:n Cafe Taitolaji -tilaisuuksia järjestetään kohtaamispaikoissa. Ne on tarkoitettu aikuisille, jotka 
haluavat tavoitteellisesti muuttaa omaa alkoholinkäyttöään. Tilaisuuksissa tarjotaan valmiuksia muu-
tokseen vertaisten tuella. Osallistujia keskustelussa voi olla maksimissaan kymmenkunta. 

Kohtaamispaikkojen tai järjestöjen, jotka ovat kiinnostuneita Cafe Taitolajin järjestämisestä omalla 
alueellaan, kannattaa olla yhteydessä EHYTin aikuistyön työntekijöihin.

Lisätietoa: ehyt.fi/ehyt-ry/toiminta-ja-hankkeet/opiskelijoille-tyoikaisille-ja-ikaantyneille/taitolaji- 
tukea-alkoholinkayton-hallintaan

Ensihuoli- ja Kannustaja-koulutukset

EHYT ry järjestää Ensihuoli-koulutuksia päihteiden käytön puheeksi ottamiseksi. Koulutus antaa eväitä 
ottaa asia puheeksi läheisen kanssa ja sopii erinomaisesti kohtaamispaikkojen työntekijöille ja vapaa-
ehtoisille.

EHYTin käytännönläheinen Kannustaja-koulutus tarjoaa työkaluja elämäntapamuutoksen ohjaukseen. 
Tarkoituksena on lisätä osallistujien valmiuksia tukea etenkin alkoholinkäytön hallintaa omassa lähiyh-
teisössään. EHYT järjestää myös muun muassa vapaaehtoistoiminnan koulutuksia tarpeen ja mahdol-
lisuuksien mukaan.
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Lisätietoja saa kysymällä EHYTin aluetyöntekijältä tai muilta aikuistyön työntekijöiltä. Yhteystiedot löy-
dät EHYTin verkkosivuilta. 

Päihdeasiamiestoiminta

Päihdeasiamies neuvoo ja auttaa päihdehoitoon sekä sen aikaiseen sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. 
Maksuton neuvonta on luottamuksellista ja sitä tarjotaan valtakunnallisesti.

Apua ja neuvoja päihdeongelmaan saa ensisijaisesti oman kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista sekä 
potilas- ja sosiaaliasiamiehiltä. Mikäli palvelut eivät ole toimineet, voi ottaa yhteyttä päihdeasiamie-
heen. Päihdeasiamiehen tehtävä on auttaa ja neuvoa kävijöitä sekä heidän läheisiään päihdepalvelui-
hin liittyvissä ongelmatilanteissa. Usein esiintyvät kysymykset ovat hoitoon pääsy, toimivat hoitoketjut, 
kuntoutuksen aikainen sosiaaliturva ja kohtelu. Näistä koulutetaan ja konsultoidaan erilaisissa verkos-
toissa.

Kehittämis-, ja edunvalvontakoordinaattori tekee yhteistyötä asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden 
päihdetoimijoiden kanssa edunvalvonnan kehittämiseksi ja asiakkaan aseman parantamiseksi. 

EHYT ry:n kohtaamispaikkaverkoston avulla kerätään niin sanottuja hiljaisia signaaleja päihdepalvelui-
hin liittyvistä ongelmatilanteista eri alueilla ja paikkakunnilla.

Tukea on saatavissa, kun omat taidot ja voimat eivät riitä avun etsimiseen. Edunvalvontaosaajat ja 
muut tukijat voivat muun muassa kohtaamispaikoissa auttaa sinua löytämään matalan kynnyksen päih-
depalveluita. He myös saattavat sinut halutessasi hoitoon sekä neuvovat eteenpäin, jos hoidon saami-
sessa tai hoidon aikana ilmenee ongelmia. 

Päihdeneuvontapalvelu

Huolestuttaako oma tai läheisesi päihteidenkäyttö? Soita maksuttomaan numeroon 0800 90045, saat 
apua ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Soittaminen on anonyymia. Annamme neu-
voja myös työpaikkojen päihdehaittojen ratkaisemiseksi. Puhelimeen vastaavat sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaiset. 

Päihdeneuvontaan voit soittaa, jos:

• alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden käyttö on sinulle ongelma
• haluat keskustella omasta päihteidenkäytöstäsi ammattilaisen kanssa
• tarvitset apua oikean hoitotahon tai vertaistuen löytämiseen
• kaipaat keskustelutukea tilanteessa, jossa haluat välttää retkahduksen
• sinua huolestuttaa läheisen päihteidenkäyttö
• kohtaat työssäsi päihteitä käyttäviä ja tarvitset työsi tueksi päihdetyöhön liittyvää asiantuntemusta
• päihteiden käyttö aiheuttaa työpaikallasi haittoja ja tarvitsevat neuvoja tilanteen ratkaisemiseksi
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Vertaistukiryhmät 

Vertaistuki on samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien tai samankaltaisia kokemuksia omaavien 
ihmisten välistä tukea ja rinnalla kulkemista. Vertaisten kokemusten avulla myös ymmärrys omasta 
tilanteesta syvenee. Samankaltaisia asioita kokeneiden luomassa ymmärtävässä ja hyväksyvässä yhtei-
sössä omaa muutosprosessia on helpompi viedä eteenpäin. 

Moni ihminen kokee vertaistukiryhmässä käymisen helpottaneen omaa oloaan. Vertaiset ovat maal-
likkoauttajia. Vertaistuki täydentää ammattiapua, mutta ei korvaa sitä. Oma muutosprosessi saattaa 
käynnistyä vertaisryhmästä, jonne voi olla muutoksen alkuvaiheessa helpompi hakeutua kuin viralli-
semmaksi koettuun hoitopaikkaan. Toisaalta jotkut käyvät ensin läpi kestoltaan rajatun hoitoprosessin, 
jonka jälkeen jatkavat omaa toipumistaan vertaisryhmässä. Oman tilanteen kohentuessa omaa koke-
musta voi ammentaa muiden auttamisessa ja hakeutua jonkun järjestötoimijan järjestämään vertai-
sohjaaja- tai kokemusasiantuntijakoulutukseen. 

Vertaistukea eri aihepiireistä voi löytää googlettamalla esimerkiksi ”alkoholi vertaistuki”, ”rahapelaa-
minen vertaistuki”. Joitakin vertaistukea tarjoavia tahoja ovat: A-killat ja kahdentoista askeleen toipu-
misohjelmaan ja henkisyyteen perustuvat AA-ryhmät (alkoholi), GA-ryhmät ja Pelirajat’on-toiminnan 
vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminta (rahapelaaminen ja läheiset), FinFamin omaisryhmät (lähei-
set), NA (huumausaineet) sekä DigiPelirajat’on-toiminta (digipelaaminen) ja Stumppi.fi (tupakointi). 

Erilaiset vertaistukiryhmät voivat kokoontua kohtaamispaikan tiloissa. Paikallisten vertaistoimintaa 
järjestävien tahojen uutiskirjeet kannattaa tilata kohtaamispaikkaan, jolloin toiminnasta voi tiedottaa 
niistä mahdollisesti hyötyville kävijöille. 
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6. Yhteiskunnallinen 
vaikuttaminen ja  
terveyden edistäminen 
Elokolo-toiminnassa
 
Sisältö: Tuomas Tenkanen & Emmi Siirtonen 
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Ehkäisevä päihdetyö on yhteiskunnallista vaikuttamista. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on keino kan-
salaisten terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen. EHYT ry ja Elokolot toimivat aktiivisesti 
useilla paikallisilla, alueellisilla ja valtakunnallisilla foorumeilla sekä verkostoissa sosiaalisesti vahvan, 
yhdenvertaisen ja mahdollisuuksiltaan tasa-arvoisen yhteiskunnan puolesta. 

Elokoloissa ollaan ihmisten puolella. Sosiaalinen asianajo tarkoittaa eri tavoin huono-osaisuutta koke-
vien ihmisten äänen tuomista päättäjien tietoon ja osaksi julkista keskustelua. Tarvittaessa se tarkoit-
taa ihmisten puolesta puhumista sekä heidän elin- ja toimintamahdollisuuksiensa parantamista. Koh-
taamispaikoissa käyvien ihmisten tarinat ja kokemukset välittävät kollektiivisesti tärkeää tietoa muun 
muassa siitä, mitä kentällä tapahtuu ja minkälaisia tarpeita ihmisillä on palveluiden suhteen. Näitä 
viestejä voidaan kutsua ns. hiljaisiksi signaaleiksi. Näitä hiljaisia signaaleja EHYT ry välittää päättävässä 
asemassa olevien ihmisten ja instanssien tietoon.   

Tässä kappaleessa tarkastellaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaa ja sen ilmenemistä erityisesti 
osana Elokolo-kohtaamispaikkatoimintaa.

Tästä kappaleesta löydät tietoa
• Yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä
• Elokolo-toiminnan puitteissa
• Yksinäisyyden ehkäisemisestä yhteisöllisin keinoin
• Työllisyyden edistämisestä ja välityömarkkinoista 
• Lisäksi löydät virikkeitä yhteiskunnallisen vaikuttamisen käytännön toteutukseen
• Yhteistyöllä vaikuttavampaa kansalaistoimintaa
• Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen työ
• Keskustelua yksinäisyydestä (tai muista teemoista kävijälähtöisesti)
• Teemakävelyt- ja vierailut
• Yhteisökokoukset ja ideakahvilat
• Kansalaiskeskustelut ja vaalipaneelit
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Yksilötasolla kohtaamispaikkatoiminta vahvistaa ihmisten osallisuutta, aktiivisuutta ja kykyä olla osa 
yhteisöä. Oma aktiivisuus on edellytys yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle ja poliittiselle osallistumi-
selle. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten on usein vaikea tuoda omaa ääntään kuuluviin 
ja puolustaa omia oikeuksiaan, kun kaikki aika menee elämässä selviytymiseen. 

Kohtaamispaikoissa ihminen voi huomata, ettei olekaan huoliensa kanssa yksin, vaan erilaiset kriisit 
kuuluvat kaikkien ihmisten elämään. Yhdessä asioita on helpompi viedä eteenpäin. Usein jo pelkkä 
nähdyksi ja kuulluksi tuleminen vahvistaa omaa ääntä. Joskus ongelmien kasautuessa on tarpeen ottaa 
vaikeisiin asioihin etäisyyttä edes hetkellisesti, mikä onnistuu esimerkiksi Elokolon mölkkyporukan 
kokoontumisissa. Kohtaamispaikkatoiminta vahvistaa päihdeongelmilta suojaavia tekijöitä ja vahvistaa 
mielen hyvinvointia. 

Paikattomuuden kokemus ja tunne siitä, ettei kuulu mihinkään, on yleistä huono-osaisuutta kokevien 
ihmisten joukossa. Suurin osa ihmisistä kaipaa kokemusta siitä, että on osa yhteisöä. Kuulumisen tun-
teen syntymiseen tarvitaan toista ihmistä. Muut ihmiset ovat meille kuin peilejä: ilman heitä emme näe 
todellista itseämme. Turvallisuus, läsnä oleminen, vastavuoroinen vuorovaikutus, keskinäinen huolen-
pito ja kunnioitus sekä terveisiin elämäntapoihin kannustaminen määrittävät hyvinvointia vahvistavaa 
sosiaalista ympäristöä. Epäterveet ihmissuhteet ja erilaiset väkivallan muodot puolestaan heikentävät 
hyvinvointia. 

Elokoloissa voidaan harjoittaa taitoja, joita tarvitaan yhteisöissä ja yhteiskunnassa elämiseen. Lisäksi 
kohtaamispaikoissa voidaan järjestää monenlaista ryhmätoimintaa sekä järjestää matalan kynnyksen 
kansalaistapahtumia ja tilaisuuksia. Toiminnan tavoitteena on tukea osallistujien yhteiskunnan täysival-
taisiksi jäseniksi kasvamista. Tämä tapahtuu kohtaamispaikkayhteisössä kohtaamisten, kannustuksen, 
vertaistuen, ammatillisen ohjauksen ja tiedontarpeiden täyttämisen avulla. Osallistujia neuvotaan tar-
peen mukaan käyttämään yhteiskunnan tarjoamia peruspalveluita, kuten mielenterveys- ja päihdepal-
veluita sekä sosiaalihuollon palveluita. 
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Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen Elokoloissa

Lapsen elin- ja kasvuympäristö vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Me emme voi aina itse vaikuttaa sii-
hen, mitä meille tapahtuu. Ihmisten lähtökohdat ja käytettävissä olevat mahdollisuudet eroavat paljon-
kin toisistaan. Vaikka Suomi nousee kansainvälisessä vertailussa korkealle erilaisilla hyvinvoinnin mitta-
reilla tarkasteltuna, on Suomessa kuitenkin Länsi-Euroopan suurimmat sosioekonomiset terveyserot. 
Sosiaalinen ympäristö vaikuttaa niihin valintoihin, joita elämässämme teemme. Moni kohtaamispaikan 
kävijä on sanonut, että on vaikeaa pysyä juomatta, jos kaikki muut ympärillä olevat juovat. Elokolot 
tarjoavat päihteettömän vaihtoehdon tavata muita ihmisiä. 

Onneksi emme kuitenkaan ole tässä monilta osin epätäydellisessä maailmassa pelkästään vallitsevien 
rakenteiden armoilla. Ihminen voi myös omalla toiminnallaan ja valinnoillaan vaikuttaa kokemaansa 
hyvinvointiin, ehkäistä omilla elintavoillaan joidenkin sairauksien syntyä ja tehdä omassa elämässään 
terveyttä edistäviä tekoja. Elokolo-kohtaamispaikkatoiminnassa autetaan kansalaisia verkostoitumaan 
ja kerryttämään sosiaalista pääomaa ja pyritään vahvistamaan etenkin heikoimmassa asemassa elävien 
ihmisten osallisuutta. Sen lisäksi kohtaamispaikoista saa neuvontaa, kannustusta ja ryhmän tukea ter-
veellisten elämäntapojen noudattamiseen. Monissa kohtaamispaikoissa voi esimerkiksi käydä mittaut-
tamassa oman verenpaineensa maksutta. 

Vaikuttavaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tehdään kaikilla mahdollisilla tasoilla: yhteiskunnal-
lisella tasolla (rakenteet ja järjestelmät), yhteisöissä (lähiyhteisöt, opiskelu-, työ- ja vapaa-ajanyhteisöt) 
sekä yksilötasolla. Yksilötason terveyden edistämisen keinoja ovat ihmisten tukeminen ja kannustami-
nen heidän jokapäiväisessä arjessaan. 
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Yksinäisyys – yhteisöllisyys

Yksinäisyyden kokeminen yhdistää monia kohtaamispaikan kävijöitä. Elokoloihin tullaan usein toisten 
ihmisten seuran vuoksi. Kohtaamispaikat tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuden tavata toisia 
ihmisiä ja kohtaamispaikan perustoiminta ehkäisee ja korjaa yksinäisyyden kokemuksia. Moni osallis-
tuja on ajan saatossa vienyt kohtaamispaikassa solmittuja ihmissuhteita omaan arkeensa, jotkut käyvät 
vain piipahtamassa. Suomalaisten yksinolo on viime vuosien aikana lisääntynyt johtuen yksin asumi-
sen yleistymisestä ja digitalisaation kasvusta. Yksin oleminen ei automaattisesti merkitse yksinäisyyttä. 
Ihmisten sosiaalisuuden aste vaihtelee. Siinä missä yksi voimaantuu toisten seurasta, tulee toisen ihmi-
sen sosiaalisten kontaktien tarve täyteen nopeasti. Sosiaalisuuden asteesta riippumatta jokainen tar-
vitsee silloin tällöin omaa aikaa. 

Yksinäisyydellä tarkoitetaan yksinoloa, joka ei ole vapaaehtoista tai toivottavaa. Se on subjektiivinen 
kokemus, joka määrittyy toisten ihmisten ja täyttymättömien toiveiden kautta. Yksinäisyys voi olla 
lyhytaikaista tai pitkäkestoista. Jokainen kokee ainakin joskus yksinäisyyden tunnetta. Yksinäisyyteen 
liittyy ahdistusta ja sosiaalisten kontaktien vastentahtoista puutetta. Sosiaalisuuden asteesta riippu-
matta meillä kaikilla on tarve tulla nähdyksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin olemme. Ihminen voi olla 
yksinäinen myös toisten ihmisten seurassa. Moni on sanonut, että ihmisten keskellä koettu yksinäisyys 
ja kokemus kuulumattomuudesta, satuttaa kaikkein eniten. Ihminen voi kokea yksinäisyyttä esimerkiksi 
parisuhteessa, perheessä, työ- ja vapaa-ajan yhteisöissä. 

Elokoloissa yksinäisyyttä torjutaan tarjoamalla kävijöille yhteisö, jossa voi tulla hyväksytyksi sellaisena 
kuin on. Ketään ei pakoteta tiettyyn muottiin tai osallistumaan vuorovaikutukseen, vaan erilaisia koh-
taamisen ja olemisen tapoja kunnioitetaan. Ihminen saa ottaa itselleen sopivan tuntuisen ja kokoisen 
paikan yhteisöstä. Kohtaamispaikassa kunnioitetaan erilaisia ihmisiä. Edellytyksenä on vain yhteisten 
pelisääntöjen noudattaminen. Tämä on tärkeää, jotta kaikki voivat tuntea yhteisössä olon turvalliseksi. 
Kaikki toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Työntekijät toivottavat uuden kävijän tervetulleeksi ja 
kuulostelevat kuinka paljon ihminen kaipaa kontaktia. Siinä missä yksi ihminen voi olla kohtaamispai-
kassa heti kuin kotonaan, tarvitsee toinen pidemmän ajan tarkkaillakseen tilannetta sivusta ennen kuin 
ottaa osaa varsinaiseen toimintaan. 
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Työllisyyden edistäminen
ja välityömarkkinat

EHYT tekee yhteiskunnallista vaikuttamista muun muassa edistämällä työllistymistä niin ruohonjuuri-
tasolla kohtaamispaikoissa kuin myös valtakunnallisilla kannanotoilla. EHYT pitää ensisijaisena tavoit-
teena ihmisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Samalla on muistettava, että kaikilla ei ole 
tähän mahdollisuutta: osa ihmisistä voi syystä tai toisesta olla osatyökykyisiä tai työn syrjään kiinni 
pääsemiseksi tarvitaan muusta syystä enemmän tukea. Monilta ihmisiltä puuttuu työllistymisessä aut-
tavia verkostoja ja kokemusta. Samalla kilpailu on avoimilla työmarkkinoilla kovaa. Töitä ei riitä kaikille. 
Avoimien työmarkkinoiden rinnalle tarvitaan myös erityistä sosiaalitaloutta ja välityömarkkinoita, joille 
voivat osallistua myös ne, jotka ovat sillä hetkellä heikommassa työmarkkina-asemassa. Sosiaalitalou-
den ja välityömarkkinoiden pelisäännöt ovat usein epäselviä ja vaihtelevat paljon, mikä heikentää niillä 
toimivien ihmisten asemaa entisestään. Oikeus ja mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen toimin-
taan palkka- tai vapaaehtoistyötä tekemällä pitää taata kaikille. 

Monet kohtaamispaikan kävijät ovat kokeneet joko jaksottaista tai pidempiaikaista työttömyyttä. Heillä 
on kokemusta niistä seurauksista, joita työtä vailla oleminen aiheuttaa. Myös opiskelupaikan tai mie-
lekkään vapaa-ajan tekemisen puuttuminen voi vaikuttaa arjen rytmien sekoittumiseen. Elokoloilla on 
paikkansa ihmisten työllistämisessä (ks. luku 3). Työllistämisen tarkoituksena on palvella työllistettyjen 
ihmisten etua. Välityömarkkinoilla voi kartuttaa ja päivittää työelämässä tarvittavaa osaamista, koke-
musta ja verkostoja. Ihmisen on mahdollista hyödyntää omia kiinnostuksen kohteitaan työskennelles-
sään Elokolossa. Työllistämisen edellytykset voivat muuttua nopeastikin ja vaihdella paikkakunnittain. 
Siksi kohtaamispaikan on hyvä osallistua mahdollisuuksien mukaan erilaisiin verkostoihin ja tapahtu-
miin, joissa käsitellään oman alueen välityömahdollisuuksia ja pyrkiä pysymään ajan tasalla esimerkiksi 
oman kunnan työllistämistilanteesta. Näin voidaan tukea myös kohtaamispaikan kävijöitä, jos he ovat 
etsimässä mahdollisuuksia työllistyä tai siirtyä kohti työelämää. Elokolossa työskentelemisen edellytyk-
senä on, että ihmisen tulee samalla pyrkiä avoimille työmarkkinoille. 
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Vinkkejä yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen

Tässä osassa esitellään konkreettisia keinoja yhteiskunnallisen vaikuttamiseen toteuttamiseen osana 
kohtaamispaikkatoimintaa. Näitä keinoja voi mallintaa ja käyttää aihioina oman kohtaamispaikan toi-
minnassa, mutta tarkemmista toteuttamisen tavoista on hyvä sopia yhdessä kävijöiden, vapaaehtois-
ten ja henkilöstön kanssa. 

Yhteistyöllä vaikuttavampaa kansalaistoimintaa

Kohtaamispaikat voivat toimia myös kansalaistoiminnan keskuksina. Kohtaamispaikat tarjoavat moni-
puolisesti mahdollisuuksia erilaiselle kansalaistoiminnalle aina lähialueen asukastoiminnasta valtakun-
nalliseen vaikuttamistoimintaan, vaalipaneeleihin tai kansalaisadressin nimien keräämiseen. 

Vaikuttavaa kansalaistoimintaa toteutetaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Esimerkiksi erilaisia 
tapahtumia ja tilaisuuksia sekä ryhmätoimintaa voidaan järjestää yhteistyössä muiden yhdistysten 
kanssa. Yhteistyön onnistumiselle tärkeitä periaatteita ovat: aito halu tehdä yhteistyötä, oma aloitteel-
lisuus vuorovaikutuksessa, avoimuus, keskinäinen arvostus ja luottamus. Yhteistyö on usein kustannus-
tehokasta ja tavoittaa suuremman kohderyhmän toiminnasta hyötyviä kansalaisia.

Asunnottomien yö

Asunnottomien yötä vietetään 17. lokakuuta YK:n Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä. 
Asunnottomien yöhön liittyviä tapahtumia pidetään lukuisissa kaupungeissa. Asunnottomien yön kan-
salaisliike tukee jokaisen ihmisen perusoikeutta vakinaiseen asuntoon ja omaan kotiin. Asunnottomien 
yö on saanut suurta valtakunnallista julkisuutta. Se on hyvä tilaisuus järjestää myös kohtaamispaikassa 
aiheeseen liittyvää toimintaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Asunnottomien yönä monet EHYT 
ry:n kohtaamispaikat ovat olleet avoinna iltamyöhään. 

Katso lisätietoa Asunnottomien yön tapahtuman järjestämisestä kohtaamispaikkaan tämän käsikirjan 
kappaleesta 2. 
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Kuka kuuntelee köyhää? -tilaisuudet

Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto on sitoutumaton liike, jonka tarkoituksena on synnyttää keskustelua 
köyhyydestä ja esittää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia köyhyyden vähentämiseksi. Verkosto järjes-
tää keskustelutilaisuuksia, joissa kohtaavat kokemusasiantuntijat, eri alojen ammattilaiset ja päättäjät. 

Keskustelusta kirjataan muistiin konkreettiset ehdotukset köyhyyden vähentämiseksi ja ne esitetään 
päätöksentekijöille suoraan tai esimerkiksi lausunnon muodossa. Keskustelua voi jatkaa myös Kuka 
kuuntelee köyhää? -verkoston Facebook-ryhmässä. 

Lisätietoa kukakuunteleekoyhaa.fi  

Kuka kuuntelee köyhää? -verkosto on laatinut muistilistan keskustelutilaisuuksissa huomioon otetta-
vista seikoista:

Tilaisuuden nimi: Kuka kuuntelee ....... köyhää? (valitaan alue, teema tai muu näkökulma)

• Aika: Yleensä arkipäivä, esimerkiksi klo 17–20
• Paikka: Helposti tavoitettava, keskeinen paikka (Kohtaamispaikat ovat tähän luontevia paikkoja).
• Puheenjohtaja: Valitun näkökulman tunteva henkilö

Ohjelma:

• Avaus
• K-talk paneeli kokemusasiantuntijoiden kesken
• Yhteinen keskustelu
• Kahvi
• K-talk-paneeli alan ammattilaisten tai tutkijoiden kesken
• Yhteinen keskustelu
• Tilaisuuden päätös

Tilaisuuksiin osallistuvien kokemusasiantuntijoiden/erityisasiantuntijoiden ei tarvitse olla koulutettuja 
kokemusasiantuntijoita, mutta heillä on hyvä olla rohkeutta kertoa asiansa. Useimmiten tilaisuudet 
valmistellaan etukäteen yhdessä panelistien kanssa. Tilaisuuksissa puhumista helpottaa yleensä käy-
tännön asiantuntijuus, vaikka joskus kyse on kipeistäkin asioista. Tilaisuuksista tehdään yleensä lehdis-
tötiedote, joka lähetetään lähialueen medialle tai valtakunnallisille toimijoille. 

Keskusteluja yksinäisyydestä

• Teema vapaavalintainen, mutta hyvä kummuta kävijöiden tarpeista ja toiveista
• Yhdessä EHYT ry:n kohtaamispaikkaverkoston kohtaamispaikassa on järjestetty yksinäisyyden 

ympärille keskittyvä ryhmä, jota ohjasi kaksi vapaaehtoista ryhmänohjaajaa. 
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Tavoitteena oli vaihtaa porukalla ajatuksia ja kokemuksia liittyen yksinäisyyteen sekä toteuttaa sen 
ohella osallistujien toiveiden mukaista toiminnallista ohjemaa. Ryhmäläiset kävivät muun muassa 
tutustumassa taidenäyttelyssä. Jotkut osallistujat löysivät ryhmästä kaipaamiaan ystäviä ja he jatkoivat 
yhteydenpitoa myös ryhmätoiminnan päätyttyä. 

Yksinäisyyden kokemuksista voidaan käydä kohtaamispaikassa keskustelua myös vapaamuotoisemmin 
esimerkiksi muun toiminnan ohessa. Asiasta on hyvä puhua aina myös silloin, kun joku kävijöistä ottaa 
asian spontaanisti puheeksi. Yksinäisyydestä keskustelu saattaa vähentää aiheeseen liittyvää häpeän-
leimaa ja herkistää kävijöitä huomaamaan, että yksinäisyys koskettaa meistä monia. Parhaimmillaan 
asioiden jakaminen rakentaa ihmisten välille ihmisiä toisiinsa yhdistäviä siltoja. 

Keskustelun virittämisessä kannattaa käyttää avoimia kysymyksiä, joihin ei voi vastata vain ”kyllä” tai 
”ei”. ”Miten”, ”miksi” ja ”milloin” -kysymykset ohjaavat pidempiin vastauksiin. 

Esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla voi kannustaa ihmisiä jakamaan omia kokemuksiaan: 

• Miten yksinäisyyden kokemus ilmenee omassa elää? 
• Miltä tuntuu jäädä porukan ulkopuolelle tai olla muuten yksinäinen?
• Tunnenko itseni yksinäiseksi erityisesti tietyissä tilanteissa? Millaisissa? 
• Mitä haittoja yksinäisyydestä koituu? Entä onko yksinäisyydessä mitään hyvää?
• Mitä kynnyksiä toisten kohtaamiselle voi olla? Kuinka niitä voi madaltaa?
• Tunnetko ketään, jonka arvelet olevan yksinäinen? Kuinka häntä ja hänen laillaan kokevia voisi auttaa?

Kysymysten esittämisen lisäksi on luottamuksen rakentumisen kannalta tärkeää olla itse avoin ja tuoda 
esille omia kokemuksiaan sen verran kuin luontevalta tuntuu. Yhden osallistujan rohkaistuessa jaka-
maan kokemuksiaan, leviää turvallinen ilmapiiri koko ryhmään ja keskustelu pääsee vauhtiin. Omien 
kokemusten avaaminen on usein tarpeen erityisesti alussa. Keskustelun ohjaajana voi myöhemmin kes-
kittyä enemmän kuuntelemiseen ja tarkentavien kysymysten esittämiseen. On myös tärkeää huolehtia 
siitä, että osallistujat pääsevät jakamaan kokemuksiaan tasapuolisesti. 

Yksinäisyyden kohtaamiseen ja lievittämiseen löytyy verkosta runsaasti materiaalia ja käytännön har-
joituksia. Sitä löytää vaikkapa googlettamalla ’apua yksinäisyyteen’. Nopein ensiapu yksinäisyyteen on 
silti aina toinen ihminen. Lyhyeksikin jäänyt merkityksellinen kohtaaminen voi olla yksinäisyyttä koke-
valle tärkeä hetki.

Teemakävelyt ja -vierailut

Tieto on valttia. Kohtaamispaikoista voidaan kävijöiden näin halutessa tehdä vierailuja kohteisiin, joissa 
ihmisillä on mahdollisuus kartuttaa yleissivistystä ja kehittää kulttuurin tuntemustaan. Esimerkiksi 
moni museo tarjoaa maksuttomia aukiolotunteja, joiden olemassaolon voi selvittää vierailukohteen 
verkkosivuilta. 

Kohtaamispaikka voi järjestää itsenäisesti tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa kävelykierroksia 
oman alueen kiinnostaviin kohteisiin tai ilmaistapahtumiin.
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Voi myös olla hyödyllistä käydä vierailulla muiden yhdistysten toiminnoissa. Vierailukohteiden edusta-
jia kannattaa pyytää kertomaan kohteen toiminnasta ja osallistumismahdollisuuksista, niin osallistujat 
saavat vierailusta enemmän irti. Vierailukohteen edustajia voi vastavuoroisesti kutsua tutustumaan 
kohtaamispaikkaan tai jättää sinne esitteitä tarjolla olevasta toiminnastaan. Näin toimimalla kynnys 
käydä eri paikoissa ja tehdä yhteistyötä madaltuu. 

Yhteisökokoukset ja ideakahvilat

Ideakahvilassa tai yhteisökokouksessa pohditaan yhteisön jäsenille tärkeitä asioita teen tai kahvin sekä 
yhdessäolon äärellä. Siellä voidaan myös kehitellä eteenpäin kohtaamistilanteissa syntyneitä ideoita 
tai virikkeitä. Suunnitteilla voi olla myös tapahtuma, tempaus tai talkooprojekti. Idea voi olla keksitty 
ennen yhteistä tapaamista, jolloin tapaamisessa suunnitellaan mitä syntyneelle idealle tehdään konk-
reettisesti. 

Ideakahvila ja yhteisökokous ovat helppoja, mukavia, matalan kynnyksen tapoja vaikuttaa omaan 
lähiympäristöön ja yhteisön toimintaan. Tarkoitus on, että ihmiset tutustuvat toisiinsa rennossa ilma-
piirissä. Yhtäältä ideointi ja toiminta saavat mahdollisuuden jutustelun ja tutustumisen myötä, mutta 
toisaalta ideointi ja toiminta auttavat myös tutuiksi tulemisessa. Siksi yhteisökokouksia ja ideakahviloita 
kannattaa järjestää säännöllisesti. 

Kansalaiskeskustelut ja vaalipaneelit

Kohtaamispaikoissa voidaan järjestää demokratiaan olennaisena osana kuuluvia kansalaiskeskusteluja. 
Toiminnan tavoitteena on kannustaa kävijöitä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kansalaiskeskustelun 
voi koota tietyn kysymyksen tai aihealueen ympärille. Keskustelua ohjaavan on tärkeää huomioida, että 
kaikki pääsevät ääneen ja keskustelun ilmapiiri on riittävän turvallinen erilaisten mielipiteiden esittä-
miselle. Sananvapauteen kuuluu oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita 
viestejä kenenkään sitä ennakolta estämättä. Keskustelu voi käydä välillä kiivaanakin, mutta sävyn tulee 
säilyä muita kunnioittavana. Keskustelua ohjaavan on tärkeää olla tarvittaessa jämäkkä, jotta keskus-
telu pysyy rakentavana: muiden solvaaminen ja henkilökohtaisuuksiin meneminen eivät kuulu sanan-
vapauden piiriin.  

Kohtaamispaikka on hyvä paikka myös vaalipaneeleille. Elokoloissa on järjestetty niin kunta-, edus-
kunta- kuin eurovaalipaneeleitakin. Tyypillisin tapa on kutsua edustaja paneeliin jokaisesta puolueesta. 
Tämä takaa myös tasapuolisuuden toteutumisen. Toinen hyvä tapa on järjestää vaalikeskusteluita use-
ana vaaleja edeltävänä viikkona peräkkäin esimerkiksi niin, että jokaisella kerralla on edustajat kah-
desta puolueesta. Muutaman ehdokkaan keskustelussa saatetaan puolestaan päästä syvemmälle eri 
teemoihin. Isommassa paneelissa tilaisuuden puheenjohtajalla on tärkeä rooli kysymysten kysymi-
sessä, puheenvuorojen jakamisessa ja yleisön huomioimisessa. Kohtaamispaikassa voidaan valmistella 
jo ennalta kysymyksiä ja niitä voi kerätä esimerkiksi palautelaatikkoon. 
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Lisälukemista

Tähän kappaleeseen on koottu linkkejä, joista kohtaamispaikkatoimintaa toteuttavat toimijat voivat 
hyötyä. Lisätietoa ja tukea kaivattaessa kannattaa olla rohkeasti yhteydessä joko EHYTin työntekijöihin 
tai muihin kohtaamispaikkatoimintaa toteuttaviin tahoihin. Kokemusten ja tiedonvaihto on rikkaus ja 
opiksi meille kaikille.

EAPN-Fin-verkoston köyhyyden ja syrjäytymisen
vastainen toiminta 

eapn.fi 

EAPN-Fin-verkosto on avoin verkosto köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan toimiville järjestöille, ryhmille 
ja kansalaisille. Verkoston verkkosivuilta löytyy yleistä tietoa Suomen köyhyystilanteesta sekä ajankoh-
taisia tapahtumia ja keskustelunaiheita. EAPN-Fin julkaisee vuosittain myös Sosiaaliturvan tarkistuslista 
-lehtistä, josta on helppo tarkistaa yleisemmät sosiaaliturvan muodot Suomessa. 

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 

ehyt.fi

Lisää tietoa ja ajankohtaisia asioita päihdehaittojen ehkäisystä, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja 
hyvinvoinnin sekä terveyden edistämisestä löydät EHYT ry:n nettisivuilta. Julkaisemme esimerkiksi tut-
kimustulosten popularisointeja, kannanottoja ja ajankohtaista asiaa päihteiden käytöstä ja rahapelaa-
misesta sekä ehkäisevästä päihdetyöstä yleisemmin. 

Voit kääntyä järjestömme asiantuntijoiden puoleen ja kysyä lisätietoja sekä vinkkejä paikalliseen vaikut-
tamistoimintaan. EHYT ry:n verkkosivujen julkaisukaupasta saat materiaaleja ehkäisevään päihdetyö-
hön sekä muuhun terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 
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Järjestöjen sosiaaliturvaopas

sosiaaliturvaopas.fi

Sosiaaliturvaoppaan verkkosivuille on koottu laajasti tietoa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henki-
löiden sekä ikääntyneiden henkilöiden sosiaaliturvasta ja palveluista. Sosiaaliturvan tarkoituksena on 
turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu 
palveluista ja toimeentuloa turvaavista rahallisista etuuksista.

Oppaasta hyötyvät kaikki asiasta kiinnostuneet, ja se on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden 
käytettävissä. Opas on hyvä työväline järjestöjen työntekijöille ohjausta ja neuvontaa varten.

Kansalaisareena 

kansalaisareena.fi

Kansalaisareena on vapaaehtoistoiminnan yhteiskunnallinen vaikuttaja ja ainoa kaikkien vapaaehtois-
toimijoiden edunvalvoja Suomessa. Kansalaisareena vastaa valtakunnallisten vuosittain järjestettävien 
kohtaamispaikkapäivien koollekutsumisesta. 

Mielenterveystalo

mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/itsehoito

                     Mielenterveystalon oma-apuohjelmilla voi oppia vahvistamaan mielen hyvinvointia erilaisten omahoi-
tojen avulla. Sivustolta löydät apua esimerkiksi masennukseen, ahdistukseen tai alkoholin liikakäyt-
töön. Voit työskennellä vointisi parantamiseksi omaan tahtiisi, missä ja milloin vain.  Ohjelmat toteutu-
vat verkossa. 

Mielenterveystalo on Helsingin yliopistollisen sairaalan, eli HUSin tuottama verkkopalvelu, joka tar-
joaa mielenterveyteen liittyvää tietoa niin ka nsalaisille kuin terveysalan työntekijöille. Verkkopalvelusta 
löytyy omahoito-ohjelmia, luotettavaa tietoa mielenterveys- ja päihdeongelmista sekä alueellisista ja 
valtakunnallisista mielenterveys- ja päihdepalveluista. 
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MIELI – Suomen mielenterveys ry 

mieli.fi/fi/mieli-ry

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. 
MIELI ry puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. MIELI ry tarjoaa apua elämän 
kriiseissä ja tukee erityisesti heikoimmassa asemassa olevien mielenterveyttä ja hyvinvointia. Sivus-
tolta löytyy tietoa muun muassa kansalaistaidon Mielenterveyden ensiapu -koulutuksista (MTEA1 ja 2) 
sekä Nuoren mielen ensiapu -koulutuksesta (NMEA). 

Kriisikeskustoimintaa järjestetään lukuisilla paikkakunnilla. 
Valtakunnallinen kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa numerossa 09 2525 0111.

Pelitaito

pelitaito.fi

Tietoa ja työkaluja digitaalisesta pelaamisesta, pelikasvatuksesta ja pelihaittojen ehkäisystä sekä tietoa 
rahapelaamisesta, välineitä rahapelaamisesta keskusteluun, oman pelaamisen hallintaan ja pelihaitto-
jen ehkäisyyn.

Peluuri

peluuri.fi

Peluuri tukee, ohjaa ja neuvoo peliongelmissa. Peluurin palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia.
Palvelut ovat tarjolla ympäri Suomen suomeksi ja ruotsiksi. Palvelut on suunnattu pelaajille, läheisille 
sekä peliongelmia työssään kohtaaville ammattilaisille.

Tarjolla on myös vertaistukea, oma-apuvälineitä sekä vinkkejä ja keinoja pelaamisen hallintaan.

Peluurin auttava puhelin 0800 100 101 arkisin klo 12–18.
Peluurin chat ma, ke & pe klo 12–15.
OmaPeluurin vertaisryhmät verkossa.
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Päihdeasiamies

paihdeasiamies.fi

EHYTin Päihdeasiamies neuvoo ja auttaa päihdehoitoon ja sen aikaiseen sosiaaliturvaan liittyvissä 
asioissa. Maksuton neuvonta on luottamuksellista ja sitä tarjotaan valtakunnallisesti. Päihdeasia-
mies-toiminnan sivuilta löydät muun muassa tietoa löydät tietoa muun muassa hoitoon hakeutumi-
sesta sekä päihdepalveluiden asiakkaan oikeuksista.

Ruoka-apu.fi 

ruoka-apu.fi

Valtakunnallinen Ruoka-apu.fi palvelee ruoka-apua etsiviä ja järjestäviä. Sivulta löydät ajantasaiset tie-
dot satojen eri toimijoiden järjestämistä ruoka-aputapahtumista ja yhteisöllisistä ruokailuista valitse-
mallasi alueella. 

Ruoka-apu.fi-palvelun on tuottanut Osallistava yhteisö -hanke yhteistyökumppaneineen. Palvelu on 
maksuton.

Ruokavirasto ja EU:n ruoka-apu

ruokavirasto.fi/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/ruoka-apu

Ruokaviraston sivuilta löydät lisätietoa EU-ruokajaosta. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalai-
sen avun rahaston (FEAD) tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja 
vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää. Erityistavoitteena on lieventää 
köyhyyden pahimpia muotoja tarjoamalla aineellista tukea. Rahasto on osa EU:n koheesiopolitiikkaa. 
Ruokavirasto on rahaston hallintaviranomainen ohjelmakaudella 2014–2020. Suomessa Vähävaraisten 
avun toimenpideohjelmassa keskitytään yksinomaan lieventämään vähävaraisimpien ihmisten ruoan 
puutetta. EU:n ruoka-apu jaetaan vähävaraisille kumppaniorganisaatioiden välityksellä paikallistason 
yhdistyksien ja seurakuntien kautta.
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Stumppi.fi 

stumppi.fi

Hengitysliiton ylläpitämä Stumppi.fi-verkkopalvelu auttaa tupakoinnin lopettamisessa. Sivusto tarjoaa 
tietoa ja tukea tupakoinnin lopettamiseen. 

Maksuton Stumppi-neuvontapuhelin, johon vastaavat terveydenhuollon ammattilaiset, palvelee nume- 
rossa 0800 148 484 ma-ti klo 10–18, to klo 13-16. Palveluun voi jättää myös soittopyynnön.

Suomen sosiaali- ja terveys SOSTE ry 

soste.fi

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen yli 230 sosi-
aali- ja terveysalan järjestöä sekä useita kymmeniä muita yhteistyöjäsentahoja. 

SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa rohkea vaikuttaja ja asiantuntija, joka rakentaa sosiaalisen 
hyvinvoinnin ja terveyden edellytyksiä, osallistumismahdollisuuksia sekä oikeudenmukaista ja vastuul-
lista yhteiskuntaa.

Sivustolta löydät tutkittua tietoa kansalaisyhteiskunnan tilasta ja järjestöjen toimintaedellytyksistä sekä 
ajankohtaisia kannanottoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 

thl.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva itsenäinen tutkimuslaitos THL tutkii ja seuraa väes-
tön hyvinvointia ja terveyttä ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. THL kerää ja tuottaa tutki-
mukseen ja tietoaineistoihin perustuvaa tietoa sekä tarjoaa asiantuntemusta ja ratkaisuja, joita sidos-
ryhmät voivat käyttää päätöksenteossa ja työnsä tukena.
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Valikko-verkosto

kansalaisareena.fi/tietoa-meista/valikkoverkosto

Valikkoverkosto on vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden valtakunnallinen verkosto, joka koostuu 
alueellisista ja temaattisista ryhmistä. Niihin kuuluu yhteensä yli 1300 järjestöjen, kuntien, seurakun-
tien ja yritysten vapaaehtoistoiminnan koordinaattoria, muuten vapaahtoistoiminnan parissa työsken-
televää tai koordinoivassa roolissa toimivaa vapaaehtoista.

Yhteinen keittiö -toiminta 

yhteinenkeittio.fi/yhteinen-keittio

Kirkkohallituksen Yhteinen keittiö -hankkeen (2017–2018) sivuilta löytyy neuvoja ja vinkkejä Yhteisen 
keittiön perustamiseen ja toiminnan toteuttamiseen. Yhteisessä keittiössä osallistuminen ja yhteisöl-
linen ruokailu ovat keskeisiä keinoja parantaa kansalaisten tasavertaisia edellytyksiä terveiden elä-
män- ja toimintatapojen mahdollistamiselle. Laadukkaan ravitsemuksen edistämistä ja monipuolisten 
vuorovaikutussuhteiden mahdollistamista edistetään mm. ekologisella hävikkiruoan käytöllä sekä ver-
kostomaisella toiminnalla.







Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n Elokolo-kohtaamispaikoissa ehkäistään päihteidenkäytöstä ja 
pelaamisesta aiheutuvia haittoja sekä vahvistetaan toimintaan osallistuvien voimavaroja.  
Kohtaamispaikat mahdollistavat sosiaalisten kontaktien toteutumisen, ihmisten keskinäisen 
vertaistuen ja mielekkään toiminnan päihteettömässä ympäristössä. Elokolo-yhteisö tarjoaa 
tuen ja kannustusta ihmisen omista tarpeista lähtevän muutoksen toteuttamiseen. Toimin-
tamme ytimessä ovat kohtaamiset. 

Elokolo-kohtaamispaikkatoimintaa on harjoitettu Suomessa jo lähes 30 vuoden ajan. Pirkkalan 
Elokolo on Suomen vanhin Elokolo. Pirkkalan lisäksi Elokoloja on Tampereella, Turussa, Lahdessa 
ja Helsingissä. Tämän käsikirjan julkaisuhetkellä ollaan käynnistelemässä maantieteelliset rajat 
rikkovaa verkkoon sijoittuvaa E-Elokolo-toimintaa, joka täydentää kasvokkaista kohtaamis-
paikkatoimintaa. Elokolot ovat Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ja sen yhteistyökumppaneiden 
yhdessä ylläpitämiä kaikille avoimia päihteettömiä kohtaamispaikkoja, jonne kaikki ihmiset ovat 
tervetulleita. Omien kohtaamispaikkojen lisäksi EHYT ry ylläpitää kohtaamispaikkojen valtakun-
nallista verkostoa. 

Kädessäsi oleva kirja kuvaa Elokolojen ja ehkäisevän päihdetyön kohtaamispaikkatoiminnan 
monipuolisia sisältöjä ja sen keskeisiä elementtejä, joita on suunniteltu yhdessä toimintaan 
osallistuvien kävijöiden ja vapaaehtoisten kanssa. Käsikirja on tehty palvelemaan niin Elokoloja, 
EHYT ry:n kohtaamispaikkaverkostoa kuin muitakin kohtaamispaikkoja. Kirja tarjonnee virik-
keitä myös muille matalan kynnyksen toimintakeskuksille, asukastuville ja päiväkeskuksille. 

Kävijöiden takia me täällä ollaan!

Elokolo
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