
Vieraanvaraisuus sinun yhteisössäsi!
- koulutuspaketti yhteisöille



• Koulutuspaketti on tarkoitettu yhteisöjen vapaaseen itsenäiseen käyttöön.

• Koulutuspakettia voit käyttää, kun haluat nostaa vieraanvaraisuuden keskusteluun 
jossain sinulle tärkeässä yhteisössä. Pakettia tukee Kanssalan verkkosivuilta löytyvä 
Rohkaisukirja vieraanvaraisuuteen sekä aiheesta tulostettavat kuvat.

• Materiaaleja käytettäessä on ilmoitettava niiden alkuperä. Viestinnässä pyydetään 
käyttämään hashtageja #vieraanvarainenyhteisö #kanssala

• Materiaali on tuotettu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen STEAn tuella.
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Tämän koulutuspaketin käyttö



Keitä me olemme, mikä
on Kanssala ja miksi
vieraanvaraisuus?
Kanssala on tällä hetkellä helsinkiläisen kansalaistoiminnan 
kiihdyttämö, joka tuo kansalais- ja vapaaehtoistoimintaa lähemmäksi 
helsinkiläisten arkea. Kavennamme ihmisten ja yhteisöjen välisiä 
etäisyyksiä, ja yhdistämme uusia vapaaehtoisia Helsingissä oleviin 
yhteisöihin.

Haluamme, että jokainen Helsingissä asuva tai oleskeleva voi löytää 
itselleen merkityksellistä tekemistä vapaaehtoisena, vertaisena tai 
aktiivina. Vieraanvaraiset yhteisöt mahdollistavat olemassaolomme 
ja haluamme jakaa ajatuksemme mahdollisimman monen yhteisön 
käyttöön.



Mitä vieraanvaraisuus
on minulle - harjoitus

Jokainen miettii ja kirjaa ylös itsenäisesti:

• Mitä vieraanvaraisuus tarkoittaa
minulle?

• Listaa 3 asiaa/adjektiivia/tekemistä, 
jotka liität vieraanvaraisuuteen.
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Esimerkki
1. 
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Miten me olemme
hahmottaneet

vieraanvaraisuutta? 
–

Jakakaa yksilöllisiä
näkemyksiänne yhdessä
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Vieraanvaraisuuden 
teemat

• Vieraanvaraisuuden kuusi teemaa ovat tämän
koulutuspaketin pääasiallinen sisältö.

• Teemoihin liittyy aina niihin johdattavat sitaatit, 
Aino Sutisen upeat ja havainnollistavat kuvat
sekä joukko kuhunkin teemaan yhdistäviä
kysymyksiä.

• Lopussa tietoa muista aiheeseen liittyvistä
materiaaleista sekä mahdollisista
yhteistyömahdollisuuksista Kanssalan kanssa.

7



8

Huokoisuus ja kokeilukulttuuri
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• Minkälaisista aineksista
huokoisuus yhteisöissä syntyy? 

• Mitä sinä haluaisit kokeilla tai 
muuttaa yhteisössäsi?

• Miten sinä tuet toista olemaan
oma itsensä?

• Miten yhteisönne ottaa vastaan
uusia tulijoita?

Kysymyksiä 
yhdessä 
pohdittavaksi
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Asenteet ja käytöskulttuuri
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Millä 
kysymyksillä 
liikkeelle?

• Millainen käytös ilahduttaa
sinua?

• Miten toisten vahvuudet voi
tuoda esiin yhteisössä?

• Miettikää oman yhteisönne
toimintasääntöjä. Mille 
voisitte vielä sanoa kyllä?
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Mahdollistajat ja rakentajat
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Millä 
kysymyksillä 
liikkeelle?

• Oletko itse mahdollistaja vai
rakentaja – kenties
molempia?

• Mieti jollekulle toiselle uusi
rooli tai tehtävä, jossa hän
saisi loistaa. Mitä hän tekisi
ja miten voisit rohkaista
häntä tähän?

• Millaisen yhteisön haluatte
rakentaa?
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Pysähtykää
keskus-
telemaan
yhdessä

• Miten nämä asiat toteutuvat teidän
yhteisössänne?

• Miten haluaisitte niiden toteutuvan?

17



Johtaminen

18



19



• Mihin ja miten haluaisit
vaikuttaa yhteisössäsi?

• Mieti, mitä jaettu vastuu
yhteisössäsi tarkoittaa?

• Miten johtaminen teille näkyy
ja jääkö jotain piiloon?

Millä 
kysymyksillä 
liikkeelle?
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Ammattitaito ja tunteet
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Millä 
kysymyksillä 
liikkeelle?

• Missä tunnet olevasi
asiantuntija?

• Pohtikaa yhdessä, mitkä
tunteet on helppo ja mitkä
toisaalta vaikea ilmaista?

• Miten yhteisönne voi käyttää
hyödyksi kaikilla olevaa
erilaista asiantuntemusta?

23



24

Toivo
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Millä 
kysymyksillä 
liikkeelle?

• Mitkä asiat antavat sinulle
toivoa?

• Miten voit ilahduttaa toista
yhteisössäsi?

• Jotta toivo olisi yhteisössänne
asenne ja tavoite, miettikää, 
miten voitte toimia toistenne
onnellisuuden
mahdollistajina? 
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Keskustelua 
ryhmissä

• Miten nämä asiat toteutuvat teidän
yhteisössänne?

• Miten haluaisitte niiden toteutuvan?
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Lopuksi

Pohtikaa yhdessä:

• Miten sovellamme ajatuksia
omaan toimintaamme ja 
mistä lähteä liikkeelle?
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Mistä näitä saa lisää –
materiaalien esittely

• Lataa matskut täältä:

http://kanssala.fi/aineistopankki

• Rohkaisukirja vieraanvaraisuuteen – avaa
yksityiskohtaisemmin vieraanvaraisuuden
tematiikkaa

• Julisteita ja korttikuvia Aino Sutisen kuvista
saatavilla Kanssalan toimistolta Helsingistä

• Kuvat myös ladattavissa pdf-versioina
verkkosivuilta

• PS. Kuvia saa jakaa somessa! Käytäthän
hashtageja #vieraanvarainenyhteisö #kanssala
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http://kanssala.fi/aineistopankki


Yhteistyömahdollisuuksia Kanssalan kanssa:
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TAPAHTUMAT TARVITSETTEKO 

VAPAAEHTOISIA TEILLE?

SEURAA MEITÄ 

SOMESSA



Kiitos!

Saara Simonen, Joonas Timonen ja Aleksina Tikkinen

kanssala.fi | info@kanssala.fi 


