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VUOSI 2020 KITEYTETTYNÄ   
 
 
Mahdollisuus lapselle ry tarjoaa lapsille ja nuorille sekä heidän läheisillensä hyvinvointia 
edistävää toimintaa, jossa huomioidaan jokaisen osallistujan yksilölliset tarpeet. Yhdistyksen 
toiminnan tarkoituksena on edistää erityisesti tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä 
heidän perheidensä elämänlaatua ja asemaa. Toiminta rakennetaan lasten ja nuorten 
toimintakyvyn ehdoilla. Toiminnassa ei ole diagnoosi- eikä ikärajoja.  
 
Yhdistyksellä on harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa lapsille, nuorille sekä nuorille aikuisille, 
joilla on erityisiä tarpeita. Yhdistys tarjoaa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta erityisesti tukea 
tarvitseville lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Uutena palvelumuotona aloitti NUOTTI-
valmennus. Perheille suunnattu TAVAT-konsultointi tukee lapsen kehittymistä ja perheen 
hyvinvointia tarjoamalla moniammatillisen työryhmän tuottaman harjoitusohjelman 
toteutettavaksi lapsen arjessa. 
 
Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on auttaa kiinnittymään yhteisöön ja toimimaan sen 
jäsenenä sekä osana yhteiskuntaa. Toiminnalla vahvistetaan osallistujan toimintakykyä sekä 
itsenäisen elämän taitoja. Viestintä tarjoaa tietoa yhdistyksen omasta ja muiden tuottamasta 
toiminnasta, joka tukee edellä mainittuja tavoitteita. Kuntoutuksessa käytetyn ICF-luokituksen 
Suoriutumisen ja osallisuuden osa-alueet ohjaavat kohderyhmälle suunnattua toimintaa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ilmaisun Huone -hanke aloitti. Hankkeessa kehitetään vuorovaikutusta tukevaa 

harrastustoimintaa ja lisätään yhdistyksen palvelutarjontaa. 

• Koronapandemian takia suurin osa palveluista muokattiin toteutettavaksi verkossa. 

• KELA:n kilpailutuksessa menetettiin fysioterapian sopimus ja saatiin NUOTTI-

valmennussopimus. 

• Keväällä ohjaajat rakensivat Malaryn-ohjausmallin, jonka avulla tapaa tuottaa 

harrastustoimintaa erityisesti tukea tarvitseville lapsille ja nuorille voidaan levittää.  

• Harrastajille suunnattu Tervetuloa-opas julkaistiin. Opas helpottaa toimintaan mukaan 

tulemista, harrastuksessa toimimista ja siihen sitoutumista.  

• Toiminnan arviointiprosessit analysoitiin ja sen pohjalta kehitettiin arviointia.  

• Yhdistys muutti uusiin toimitiloihin Konalaan 1.8.2020. 

• Lääkinnällisen kuntoutuksen yhtiöittäminen kartoitettiin ja mahdollinen yhtiöittäminen 

siirrettiin tuleville vuosille.  

• TAVAT-kotiharjoitteluohjelmalle ostettiin Physiotools-ohjelma. Muuten kehittäminen 

pysähtyi koronapandemian takia. 

• Yhdistyksen kirjanpito siirtyi Talenom Oy:lle. 
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YHDISTYS 
 

 
Yhdistyksen tilat sijaitsivat Malminkartanossa Helsingissä Kuntoutussäätiön kiinteistössä 
toukokuun loppuun, jolloin yhdistys muutti Konalaan osoitteeseen Konalantie 47. Samalla 
tilojen koko kasvoi 120 lisäneliöllä. Tilat vuokrattiin EAB Group Oy:ltä, joka myi kiinteistön 
loppuvuodesta Julius Tallberg-kiinteistöt Oy:lle, joka toimii vuokranantajana. Kesän yhdistys 
toimi ilman toimitiloja.  
 
Yhdistyksessä oli vuoden 2020 lopussa 179 jäsentä. Yhdistyksen vapaa-ajan toimintaan 
osallistuneet ovat olleet 4–46-vuotiaita. Lääkinnällisessä kuntoutuksessa on ollut alle 30-
vuotiaita kuntoutujia, joiden tarve kuntoutukselle tulee neurologisista haasteista. Lisäksi 
mukana on ollut osallistujien läheisiä perheenjäsenistä ystäviin sekä avustajiin.  
 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin koronapandemian takia vasta 2.9.2020. 
Kokous oli mahdollista siirtää vuosikokouksia koskevan poikkeuslain turvin. Kokouksessa 
valittiin yhdistyksen hallitus kuluvalle kaudelle 2020 ja päätettiin jäsenmaksuksi 20,00 €. 
Kannatusjäsenyyden maksu muutettiin hintaluokkiin 20,00 €, 50,00 € ja 100,00 € sen 
mukaan, miten kannatusjäsen haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. 
 
Hallituksen 2020 jäsenet syyskuu-joulukuu olivat Petri Sämpi (puheenjohtaja), Sonja 
Takkunen (varapuheenjohtaja), Selda Demirtas, Terhi Mustonen, Jenni Turunen ja Anu 
Wacklin. Alkuvuoden hallituksessa toimivat Petri Sämpi, Sonja Takkunen, Mirja Junnila, 
Eveliina Pulli ja Jenni Turunen. Hallituksen kokouksissa oli kutsuttuna sihteerinä 
toiminnanjohtaja Anna-Mari Laitila. Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa.  
 
Yhdistyksen kirjanpito siirrettiin Talenom Oy:lle. Siirto tapahtui helmikuussa. Tilinpäätöksestä 
sekä vuosiselvityksestä Sosiaali- ja terveysalan avustamiskeskukselle (STEA) vastasi 
Datacleric Oy. Tilintarkastajana toimi Tomi Rimpinen KHT BDO Oy, josta oli osoitettuna 
myös varatilintarkastaja. Potilasasiamiehenä toimi fysioterapeutti Tuija Karhula.  
 
Yhdistys on myöntänyt kunniapuheenjohtajuuden yhdelle ja kunniajäsenyyden kymmenelle 
henkilölle. Lisäksi yhdistys on Kehitysvammaliiton jäsen ja toimii Tapaturmaisesti 
vammaisten lasten ja nuorten vanhempainyhdistys Tatu ry:n Palvelupolkumalli-verkoston 
jäsenenä.  
 
 
 
Vakituinen henkilöstö  
 
Laitila Anna-Mari  toiminnanjohtaja  
Ala-Heikkilä Marita  järjestösihteeri  
Jungman Heikki  järjestelmäasiantuntija (osa-aikainen) 
Luodekari Teemu  fysioterapeutti, Kunnon Huoneen vastaava, lääkinnällisestä 

kuntoutuksesta vastaava johtaja  
Palmu Sini  toiminnanterapeutti, Toiminnan Huoneen vastaava  
Vacker Roosa fysioterapeutti 
Roschier Rolf  ohjaaja  
Kaartinen Elja  ohjaaja  
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Viedään viestiä -hanke 2018–2020  
Rosvall Heini  viestinnän asiantuntija (osa-aikainen) 
Jungman Heikki  järjestelmäasiantuntija (osa-aikainen) 
 
Ilmaisun Huone -hanke 2020–2022 
Ahonen Tuuli  projektikoordinaattori 
 
Tuntityöntekijöinä 14 eri alan ammattilaista tai alalle opiskelevaa henkilöä 
 
Yhdistyksellä oli kolme nuorta avustavissa tehtävissä harrastusryhmien toteutuksessa. 
Päätöksellä tuetaan mahdollisuutta hankkia kokemusta työelämästä yhdistyksen 
harrastustoiminnassa. Yhteen avustavista tehtävistä STEA myönsi Paikka auki -rahoituksen 
vuodelle 2020.  
 
 
 
 

MITÄ, MISSÄ JA MILLOIN? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 1  HUONEIDEN TARJONTA 

 
Alkuvuosi alkoi tammikuussa normaalisti Malminkartanossa Kuntoutussäätiön tiloissa, joissa 
oli toimittu jo useampi vuosi. Maaliskuussa lähitoiminta pysähtyi koronapandemian takia, ja 
se siirrettiin verkkoon mahdollisuuksien mukaan maaliskuun lopussa. Keväällä ei enää 
aloitettu harrastustoimintaa kasvokkain. Kuntoutus jatkui kasvokkain kuntoutujien toiveiden ja 
rahoittajien ohjeiden mukaan Syksyllä toiminta alkoi normaalisti varmistaen terveyden ja 
turvallisuuden koronapandemiaan liittyvien ohjeiden mukaisesti. 
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KUNNON HUONE 

 
Kunnon Huoneen päätavoitteena oli laadukkaan ja säännöllisen liikuntaharrastuksen sekä 
liikunnan ilon tarjoaminen pienryhmissä ja yksilöllisesti ilman diagnooseja 
koronapandemiasta huolimatta. 
 

Ryhmien 
määrä 

Suunnitellut 
ryhmäkerrat 

Toteutuneet 
ryhmäkerrat 

Resurssit 
keskim. arvio 

Osallistujien 
määrä 
ryhmätoimintaan 
(joulukuussa 
2020) 

Yksilöohjattavien 
määrä 

25 kevät 431 kevät 180 fysioterapeutti, 
ohjaaja 

112 9 

24 syksy 364 syksy 309 fysioterapeutti, 
ohjaaja 

TAULUKKO 1KUNNON HUONEEN RYHMÄT  

 

TAITOJA-kausiryhmät 

 
Kunnon Huoneen ryhmissä liikuntaa harrasti yli 120 lasta ja nuorta viikon aikana 25 eri 
ryhmässä, joista kaksi kuntosaliryhmää järjestettiin Kalasatamassa, kuusi uintiryhmää 
Myllypurossa ja kaksi peliryhmää lähikoulun liikuntasalissa.  
 
Kunnon Huoneen kausiryhmien toteutumista vuonna 2020 rajoitti koronapandemia. 
Maaliskuun puoleen väliin saakka ryhmät kokoontuivat normaalisti, minkä jälkeen toiminta 
keskeytyi. Keväällä, koronarajoitusten aikaan, järjestettiin ryhmämuotoista etäjumppaa siitä 
kiinnostuneille. Keväällä etäjumppia järjestettiin kuuden viikon ajan. Etäryhmiä oli kolme, ja 
eri osallistujia näissä ryhmissä oli yhteensä 13 henkilöä.  
 
Syyskausi käynnistyi uusissa tiloissa. Syyskausi saatiin käytyä normaaliin tapaan läpi lukuun 
ottamatta kahta viimeistä viikkoa. Kahden viimeisen viikon ajaksi järjestettiin yhteensä 15 
etäjumpparyhmää, joihin osallistui 35 harrastajaa. Etätoiminta koettiin todella tärkeänä, ja se 
toi struktuuria ja vaihtelua korona-arkeen.  
 
 

Kuntosaliryhmät 
 
Vuonna 2020 kuntosaliryhmien toteuttamista varjosti korona. Lisäksi muutto uusiin tiloihin loi 
omat haasteensa, mutta myös mahdollisuutensa. Osalle harrastajista muutokset rutiineissa 
ovat hankalia, eikä myöskään normaalia pidempi tauko harrastustoiminnassa 
(maaliskuu– elokuu) tehnyt syyskauden aloituksesta helppoa. Kuitenkin rutiinien löydyttyä 
alkoi uusien, suurempien tilojen mahdollisuudet tulla esille. Kuntosalitilan suurempi koko 
mahdollisti monipuolisemman ja myös turvallisen harrastamisen. Ilmanlaatu ja koneellisesti 
lauhdutettu ilma helpottivat kuntoilua ja tekivät siitä miellyttävämpää. Harrastajat ja heidän 
läheisensä ovat olleet tyytyväisiä uuteen kuntosalitilaan.  
 
Vuonna 2020 kuntosalille saatiin lahjoitusten turvin hankittua kuntopyörä ja 
penkkipunnerruspenkki painoineen monipuolistamaan harjoittelua. Muuten laitekanta pysyi 
ennallaan ja toimi hyvin.  
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Syyskaudella kokeiltiin uutta kausijakoa. Kausi jaettiin kahteen yhdeksän viikon jaksoon: 
kestävyys ja voima. Kestävyyskausi sisälsi lisäksi koordinaatioharjoitteita ja voimakaudella 
harjoiteltiin voiman ohella tasapaino- ja liikkuvuusharjoitteita. Uusi kausijako tuntui 
mielekkäältä, koska harjoitteita ehdittiin harjoitella pidempään ja perusteellisemmin.  
 
Arvioinnin helpottamiseksi ryhmät jaettiin lähtötason mukaan viiteen eri taitotasoon: 

1. Vasta-alkaja: sopiva ryhmä, jossa voi harrastaa. 

2. Aloittelija: tilassa sekä ryhmässä toimimisen harjoittelu ja struktuurin opettelu. 

3. Harrastaja: ryhmän osana toimiminen ja harrastamisen taitojen harjoittelu. 

4. Edistynyt: osaa soveltaa opittuja taitoja ryhmän sisällä ja on oma-aloitteinen. 

5. Taitaja: osaa soveltaa opittuja taitoja myös ryhmän ulkopuolella ja harrastaminen 

onnistuu myös muissa harrastuspaikoissa. 

Syyskaudella tehtiin ensimmäisen luokittelun taitotasoryhmistä ja niiden tekemistä jatketaan 
vuonna 2021.  
 
 

Uintiryhmät 
 
Uintiryhmien osalta vuosi 2020 alkoi muutolla uuteen allastilaan Metropolian 
ammattikorkeakoulun kampuksen terapia-altaalle Myllypuroon. Muutto sujui hyvin, ja uusi 
allastila on ollut asiakkaiden mielestä viihtyisä. Veden lämpötila altaassa oli alkukeväästä 
viileää, mistä saatiin asiakkailta palautetta. Koronan myötä uintiryhmät ehtivät jäädä tauolle, 
ennen kuin lämpötila-asia saatiin korjattua. Syyskaudella altaan lämpötila nostettiin 
lähemmäs 30 asteeseen, mikä on kohtuullisempi lämpötila asiakkaille.  
 
Syyskaudella uintiryhmät herättivät paljon kiinnostusta. Ryhmissä aloitti seitsemän uutta 
asiakasta, joista viisi ei aiemmin ollut toiminnassa mukana. Kiinnostuneita oli niin paljon, että 
kaikki halukkaat eivät mahtuneet uintiryhmiin. Jonossa uintiin oli yhteensä yhdeksän henkeä 
syksyn aikana, joista yksi pääsi aloittamaan ryhmässä. Muutama uintijonolainen kävi 
kokeilemassa uintia kerran, mutta he eivät aikataulusyistä jatkaneet.  
  
Uinnista saatiin syyskaudella hyvää palautetta asiakkaiden vanhemmilta. Asiakkaat kokivat 
ryhmät mieluisiksi, ja uinti oli heille tärkeä harrastus. 

Kuva 2 Indepro Oy:n lahjoitukset 
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Pallopeliryhmät 
 
Pallopeliryhmät kokoontuivat muutaman kerran alkuvuodesta. Koronan takia pallopeliryhmät 
jäivät tauolle, eikä niille löytynyt koko loppu vuonna uutta tilaa. Koronan takia koulujen 
liikuntasalit eivät vuokranneet liikuntasalejaan seuroille. Harvat paikat, jotka vuokrasivat, 
olivat jo varattuja. 
 
 

Digipeliryhmä 
 
Digipeliryhmä on uusi ryhmä, joka on tarkoitettu digipelaamisesta kiinnostuneille erityistä 
tukea tarvitseville lapsille. Tavoitteena on antaa mahdollisuus tavoitteelliseen pelaamiseen. 
Ryhmän piti alkaa syksyllä 2020, mutta koronarajoitteet estivät ryhmän käynnistymisen.  
 
Ryhmä sai Tukilinjalta 1000 € avustuksen tietokoneen rakentamista varten, joka tehtäisiin 
yhteistyössä ryhmäläisten kanssa.  
 
Loppuvuodesta sovittiin Keskuskirjasto Oodin kanssa yhteistyöstä. Oodi tarjoaa tilat, missä 
voidaan käyttää kirjaston tietokoneita ryhmän toteuttamiseksi. Toiminta alkaa, kun 
koronarajoitteet sen sallivat sekä tavoitetaan osallistujakunta.  
 
Digipeliryhmä herätti kiinnostusta erityisesti yhteistyökumppaneissa. Digitaalisen nuorisotyön 
osaamiskeskus Verken valtakunnalliseen kuukausikirjeeseen kirjoitettiin blogiteksti erityistä 
tukea tarvitsevien nuorten pelaamisesta, ja pidettiin Kehitysvammaliiton ylläpitämässä 
Kohdataan-somessa digipelaamisaiheisen ryhmächat. Chattiin osallistui noin 15 henkilöä.  
 
 

Yksilöohjaus 
 
Vaihtoehtona tai ryhmätoiminnan lisänä on ollut mahdollista tulla valmennukselliseen 
yksilöohjaukseen kuntosalille. Asiakkaita ohjataan ryhmistä yksilöohjaukseen ja 
yksilöohjauksista ryhmiin heidän tarpeensa ja kiinnostuksensa mukaan.  
 
Yksilöohjauksessa keskityttiin syvemmin sekä asiakkaan erityisiin haasteisiin että hänen 
yksilöllisiin liikunnallisiin taitoihinsa. Yksilöohjaus vuonna 2020 toteutui koronan sallimissa 
puitteissa suunnitellusti. Yksilöohjausta ei järjestetty keväällä sulun aikana mutta 
toukokuussa, ennen ryhmien avautumista, yksilöohjaus pääsi jatkamaan. Innostus jatkaa oli 
suurta: kaikki yksilöohjattavat halusivat välittömästi jatkaa.  
 
Vuonna 2019 lopettaneen kahden asiakkaan tilalle tuli vuonna 2020 kolme uutta asiakasta. 
Vuonna 2020 kävi yhdeksän eri henkilöä yksilöohjauksessa, näistä neljä osallistui myös 
ryhmätoimintaan. Tavoitteena vuodelle 2020 oli lisätä asiakkaiden määrää 12.5 % ja siinä 
onnistuttiin.  

 
 
Yhteenveto 
 
Vuonna 2020 tapahtui suuria muutoksia: uintiryhmien aloittaminen uudessa paikassa, 
koronapandemia, etäpalveluiden suunnittelu ja aloittaminen sekä muutto uusiin tiloihin. 
 
Kaikista muutoksista huolimatta toiminta Kunnon Huoneella on jatkunut lähes 
keskeytyksettä. Asiakkaiden palautteiden perusteella he ovat olleet tyytyväisiä. 
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TOIMINNAN HUONE 

 
Vuoden 2020 aikana Toiminnan Huoneen päätavoitteena oli ryhmien kävijämäärän 
kasvattaminen 33 % sekä lisätä harrastusryhmien tarjontaa. Koronapandemia rajoitti 
kausiryhmien toteutumista ja vaikeutti merkittävästi tavoitteiden saavuttamista. 
 
 

 
Ryhmät  

 
Suunnitellut 
ryhmäkerrat 

 

 
Toteutuneet 
ryhmäkerrat 

 

 
Resurssit  
(keskim. arvio) 

 
Osallistujien 
määrä 
ryhmätoimintaan 
(5/2020) 

 
Kokkis-
ryhmät 

  
76 (yht.  118 

h) 

 
34 (yht. 53,5 

h) 

 
toimintaterapeutti, 
ohjaaja, avustava 
ohjaaja 

 
29 

 
Luonto-
ryhmä 

 
8 (yht.  24 h) 

 
3 (yht. 9) 

 
toimintaterapeutti, 
ohjaaja 

 
3 

 
Tanssi-
ryhmät 

 
35 (yht.  70 h) 

 
15 (yht.  30 h) 

 
tanssipedagogi, 
ohjaaja 

 
11 

 
Kaupunki-
ryhmä 

 
8 (yht. 24 h) 

 
3 (yht. 9 h) 

 
toimintaterapeutti, 
ohjaaja 

 
6 

 
Yhteensä 

 
127 (236 h) 

 
55 (101,5 h) 

  
49 

TAULUKKO 2  KAUSIRYHMÄT KEVÄT TOIMINNAN HUONE 

 
 

 
Ryhmät  

 
Suunnitellut 
ryhmäkerrat 
 

 
Toteutuneet 
ryhmäkerrat 
 

 
Resurssit keskim. 
arvio 

Osallistujien 
määrä 
ryhmätoimintaan 
(12/2020) 

 
Kokkis-
ryhmät 

 
56 (yht.  88 h) 

 
48 (yht.  75 
h) 

 
toimintaterapeutti, 
ohjaaja, avustava 
ohjaaja 

 
18 

 
Luonto-
ryhmä 

 
 8 (yht.  24 h) 

 
6 (yht.  18 h) 

 
toimintaterapeutti/ 
fysioterapeutti, 
ohjaaja 

 
4 

 
Tanssi-
ryhmät 

 
siirtyi Ilmaisun 
Huoneelle  

   

 
Kaupunki-
ryhmä 

 
8 (yht.  24 h) 

 
5 (yht.  15 h) 

 
toimintaterapeutti, 
ohjaaja 

4 

 
Yhteensä 

 
72 (136 h) 

 
59 (108 h) 

 26 

TAULUKKO 3  KAUSIRYHMÄT SYKSY TOIMINNAN HUONE 
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TAITOJA-kausiryhmät 

Toiminnan Huoneen kausiryhmien yleisenä tavoitteena on arjen ja itsenäisen elämän taitojen 
vahvistuminen sekä lisätä mielekkäästä ja merkityksellisestä harrastuksesta saatuja ilon ja 
onnistumisen kokemuksia. Kausiryhmien teemoja olivat keittiö ja kokkailu, kaupunki ja 
elämykset, kädentaidot, sekä tanssi ja ilmaisu. Ryhmissä oli mahdollisuus oppia, innostua, 
kohdata ja luoda kaverisuhteita.  
 

Toiminnan alkaessa tammikuussa ryhmiä oli yhdeksän. Uusi tanssiryhmä perustettiin 
jonossa olleille lapsille ja nuorille. Ilmaisun Huoneen -hankkeen käynnistyttyä keväällä 2020, 
molemmat tanssiryhmät siirtyivät hankkeen ryhmien tavoitteiden vastatessa paremmin 
hankkeen tavoitteita ja kohderyhmää.  
 
Kokkis-ryhmiä perustettiin keväällä yksi lisää kysynnän perusteella. Näin saatiin lisää eri 
tasoisia ryhmiä, joissa osallistujien tarpeisiin pystyttiin vastaamaan entistä yksilöllisemmin. 
Ryhmissä käytössä olleet kuvalliset ohjeet saivat osallistujilta ja heidän vanhemmiltaan 
positiivista palautetta. Kuvalliset ohjeet tukivat osallistumista ja auttoivat osallistujia 
harjoittelemaan ryhmissä opittuja taitoja kotona, kun ohjeista syntyi osallistujalle oma 
reseptikirja. 
 
Syksyllä 2020 muutto uusiin tiloihin toi Kokkis-ryhmien käyttöön keittiön, jossa esteettömyys 
on huomioitu aiempaa paremmin. Keittiö on tilava, työskentelypisteitä on riittävästi ja 
valaistus paremmin säädeltävissä. Harrastajat ovat kokeneet keittiössä toimimisen aiempaa 
helpommaksi ja tilat helpommin hahmotettaviksi. Syksyllä kaksi Kokkis-ryhmistä yhdistettiin 
osallistujien vähentyessä. Yksi harrastajista siirtyi Kunnon Huoneen kuntosaliryhmään, 
muiden kohdalla oli syynä koronavirustilanne tai muutto asumisyksikköön.   
 
Luontoryhmän kohdalla on tavoitettu toimintaan uusi harrastaja, joille muut 
harrastusmahdollisuudet eivät toimintakyvyn haasteiden takia soveltuneet. Luontoryhmässä 
yhdessä kaupunkiluontoon tutustuminen ja luonnonmateriaaleista askartelu on ollut tapa 
opetella yhteisiä toimintamalleja ja mahdollistanut ryhmään kuulumisen. Ryhmän 
vanhemmilta saadun palautteen mukaan se tarjoaa osallistujilleen mahdollisuuden olla 
osallisena ryhmässä tavalla, joka ei muissa harrastuksissa ole mahdollistunut.  
 
Kaupunkiryhmässä on harjoiteltu turvallista kulkemista, etsitty mielekkäitä ja turvallisia 
vapaa-ajanviettomahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamana poikkeuksellisina aikoina. 
Ryhmässä on harjoiteltu maskin käyttöä sekä turvavälien pitämistä julkisissa kulkuvälineissä, 
reitin hahmottamista ja lisätty ryhmäläisten yhteisössä osallisena olemista parantamalla 
mahdollisuuksia itsenäiseen asiointiin, liikkumiseen ja tutustumalla lähiympäristön tarjoamiin 
mahdollisuuksiin.  
 
Yhteistyössä Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimintaterapiaopiskelijoiden kanssa syntyi 
nuorten omista tarpeista lähtöisin oleva Mimmit -ryhmä, jossa käsiteltiin omaa elämää, 
minäkuvaa ja naiseksi kasvamista luottamuksella. Nuorilta nousevia teemoja käsiteltiin 
vertaisvuorovaikutustaitojen, ystävyyssuhteiden, tunneilmaisun ja itsestä huolehtimisen 
taitojen tukemisena. Ryhmä koettiin saadun palautteen perusteella merkitykselliseksi ja 
nuorille tärkeäksi. Ryhmän toivottiin jatkuvan syksyllä 2020, mutta osallistujia ei ollut 
riittävästi. 
 
Maaliskuussa koronapandemian levittyä Suomeen, lähitoiminta jouduttiin keskeyttämään. 
Rajoitusten aikana Toiminnan Huone järjesti etätoimintana kuuden viikon ajan Kokkis- ja 
Kaupunki- ja Etäpeliryhmiä niistä kiinnostuneille harrastajille. Ryhmiä oli viikossa 3–4, ja eri 
ryhmiin oli yhteensä yhdeksän osallistujaa. Etätoiminta oli saadun palautteen mukaan 
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osallistujille tärkeää arjen muutosten keskellä pysyvänä asiana, joka loi turvallisia rakenteita 
arkeen sekä mielekästä tekemistä muun elämän pysähtyessä.  
 
Ryhmissä ei ole tehty teemoihin liittyviä vierailuja tai tutustumiskäyntejä liittyen 
koronapandemiatilanteeseen. Vierailujen tavoitteena on ollut taitojen siirtyminen osallistujan 
omaan arkeen.  
 
Etätoiminnan kautta osallistujien harrastuksissa harjoitellut taidot ovat siirtyneet luontevasti 
kotiin. Etäkokkis-ryhmissä oma keittiö ja siellä olevat välineet ovat tulleet tutuiksi. 
Vanhemmat ovat olleet mukana auttamassa osallistujia ja ovat palautteen perusteella 
oppineet paremmin ohjaamaan nuoriaan osallistumaan arkeen aiempaa enemmän kotona ja 
hyödyntämään oppimiaan taitoja arjessa. 
 
Osallistujien määrä pieneni 34 % vuoden alusta. Luvuissa ei ole mukana Tanssi-ryhmien 
osallistujia vertailtavuuden vuoksi. Yleisin syy harrastuksen lopettamiseen oli pandemia. 
Toiseksi yleisin syy oli muutto toiselle paikkakunnalle tai asumisyksikköön. Harrastaminen 
asumisyksiköstä käsin koettiin hankalaksi ja tavoitteena oli arjen rauhoittaminen muutosten 
keskellä. Harrastuksen jatkaminen ja tutuista rutiineista kiinni pitäminen voisi lisätä 
hyvinvointia itsenäistymisen kynnyksellä tilanteessa, jossa harrastaja on muuttanut 
lapsuudenkodista asumisyksikköön. Yhteistyötä asumisyksiköiden kanssa olisi hyvä tehostaa 
jatkossa, jotta itsenäistyvien harrastajien osallisuuden kokemukset ja mahdollisuudet 
harrastaa eivät katkeaisi muuton myötä.   
 
Toiminnan Huone tavoitti vuoden 2020 aikana 14 uutta harrastajaa, joista 71 % oli 
ensikertalaisia yhdistyksen toiminnassa. 
 

 
 

KUVA 3  KOKKIS-RYHMÄN PUUHIA  
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Yhteenveto 

 

Kokkis-ryhmissä kokattiin erilaisia ruokia, joita voi tehdä helposti kotona. Samalla tutustuttiin 
sosiaalisiin ruokailutapoihin ja opittiin hygieniasta huolehtimista. Kokkis-ryhmissä opitut taidot 
siirtyivät saadun palautteen mukaan kotiin kuvallisten ohjeiden ja vanhempien tukemina. 
Tanssiryhmiä saatiin lisättyä yhdellä vuoteen 2019 verrattuna kysynnän kasvaessa. 
Kaupunkiryhmässä tutustuttiin ja rohkaistuttiin liikkumaan monipuolisesti ympäristön eri 
palveluja hyödyntäen. Kaupunkikulttuuri on tärkeä osa kaupunkiryhmien toimintaa. 
Luontoryhmissä opittiin huolehtimaan luonnosta ja kantamaan vastuuta omasta toiminnasta. 
Luontoryhmän kautta tavoitettiin harrastajia, jotka eivät aiemmin ole olleet yhdistyksen 
toiminnassa mukana. 
 
Toiminnan Huoneen harrastajat oppivat tuntemaan omaa ympäristöään, oppivat uusia 
arkitaitoja ja ryhmässä toimimisen pelisääntöjä. Edellä mainittuja taitoja he voivat hyödyntää 
muussa harrastustoiminnassa ja arjessa muutenkin. Saadun palautteen perusteella 
harrastajat sekä heidän läheisensä ovat kokeneet toiminnan mielekkäänä ja harrastajien 
toimintakykyä ja taitoja edistävinä. Harrastajat ovat tuoneet esiin tärkeyttä kuulua johonkin 
ryhmään. Toiminnan Huoneen ryhmien kautta harrastajat ovat saaneet ilon ja onnistumisen 
kokemuksia sekä oppineet uusia arjen taitoja. Tavoitteita kasvusta ei saavutettu, mutta 
vuoden 2020 Toiminnan Huone on tavoittanut yhdistyksen toiminnassa ensikertalaisia 
harrastajia, joista osa ei ole voinut harrastaa missään muualla.  
 
 

ILMAISUN HUONE 

 
Sosiaali- ja terveysalan avustamiskeskus STEA myönsi yhdistykselle hankerahoituksen 
vuosille 2020–2022. Hankkeen aikana kehitetään Ilmaisun Huone palvelu, jossa tuotetaan 
vuorovaikutusta ja kommunikointia edistäviä harrastusryhmiä. Huoneen kohderyhmä on 
erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret, joiden haasteet painottuvat vuorovaikutustaitoihin 
sekä sosiaalisiin taitoihin.  
 
Aloite Ilmaisun Huone -hankkeelle on tullut keväällä 2018 yhdistyksen vanhemmilta ja heidän 
lastensa terapeuteilta. He ovat ilmaisseet toiveen perustaa ammatillisesti ohjatun 
harrastustoiminta, joka tukisi lapsen puheterapiassa opittuja taitoja. Lapsille myönnetty 
puheterapia loppuu useimmiten alakouluiässä, noin 10–12 vuoden iässä. Vanhemmilla on 
ollut huoli, että heidän omat voimavaransa (aika ja osaaminen) eivät riitä edistämään ja/tai 
ylläpitämään lapsensa vuorovaikutukseen sekä kommunikointiin liittyviä taitoja. He ovat 
ilmaisseet, että lapsen ja vanhempien välinen suhde aiheuttaa erityishaasteita jatkaa 
terapiassa opittuja toimintoja ainoastaan kodin varassa.  
 
Harrastus on tärkeä hyvinvoinnin elementti, johon on hankkeessa sisällytetty muita 
osallistujan arkeen vaikuttavia tärkeitä elementtejä. Harrastuksen tuoma oman pystyvyyden 
tunne, sosiaalinen kanssakäyminen sekä tuotteliaisuuden tunne, ovat tärkeitä elämän eri 
osa-alueiden tasapainon kannalta. Lisäksi Ilmaisun Huoneen toiminnassa on huomioitu se, 
että kohderyhmän harrastustoiminta ei mahdollistuisi ilman erityisen tuen tarpeiden 
huomiointia kuten pienet ryhmäkoot, vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät ja aistitiedon 
käsittelyn pulmien huomioiminen toiminnassa. 
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Tavoitteet: 
  

• Edistää lasten ja nuorten vuorovaikutusvalmiuksia ja -taitoja tarjoamalla 
oppimiskokemuksia turvallisessa ympäristössä vertaistuen kanssa.  

• Vahvistaa osallistujan itsevarmuutta, erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä, uusia 
ilmaisutapoja ja kommunikaation apuvälineiden käyttöä 

 
Ilmaisun Huoneella vuonna 2020 tavoitteena oli saada projekti sekä ensimmäiset ryhmät 
suunniteltua ja käynnistettyä. Kevään ja kesän toiminta keskittyi projektiin: markkinointiin, 
verkostointiin, tiedon etsimiseen ja projektin tavoitteisiin syventymiseen. Syksyn 
päätavoitteina oli toiminnan eli ryhmien käynnistäminen (markkinointi, rekrytointi, suunnittelu 
sekä itse ohjaus).  
 
Hankkeeseen palkattiin huhtikuussa toimintaterapeutti projektikoordinaattoriksi. Hän vastaa 
koko hankkeen toteutuksesta toiminnanjohtajan tuella. 
 
 
Ryhmät 
 
Tavoitteena oli saada kaksi tai kolme ryhmää syyskaudella käyntiin. Markkinointia ryhmien 
osalta tehtiin yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa sekä yhdistyksen omilla somekanavilla. 
Markkinointia tapahtui sisäisesti muiden Huoneiden ohjaajien kautta sekä tupaantuliaisissa 
elokuussa ennen kauden alkua. Toteutuneet ryhmät syyskaudella 2020 olivat Toiminnan 
Huoneelta siirtynyt tanssi sekä Luovaa toimintaa nuorille -ryhmät.  
 
Tanssin siirtyessä Ilmaisun Huoneelle sen pitkäaikaiset ohjaajat vaihtuivat ja tavoitteet 
päivitettiin samalla Ilmaisun Huoneen tavoitteita paremmin vastaaviksi. Luovaa toimintaa 
nuorille -ryhmä oli saanut alkunsa kohderyhmältä tulleesta ehdotuksesta käyttää luovia 
menetelmiä itseilmaisun keinona puhetta korvaavana menetelmänä. Ryhmä suunniteltiin 
erityisesti puhetta korvaavia kommunikaatiokeinoja ensisijaisesti käyttäville nuorille. Näitä 
nuoria ei onnistuttu tavoittamaan, mutta laajentamalla kohderyhmää muihinkin nuoriin, ryhmä 
tuli täyteen. 
 
Syksyksi suunniteltiin alkavaksi Pelailu-ryhmät lapsille sekä nuorille ja Someryhmä. Nämä 
eivät toteutuneet alhaisen osallistujamäärän vuoksi. Suurin osa harrastajista tuli muiden 
Huoneiden kautta. Ilmaisun Huone tavoitti syyskaudella kolme uutta harrastajaa.  
 
 

Toteutuneet 
ryhmät/yksilöohjaukset 

Toteutuneet kerrat  Osallistujien määrä 
(tilanne joulukuussa 
2020) 

Resurssit 
keskimääräinen 
arvio 

Luovaa toimintaa 11  8 ohjaaja ja 
toimintaterapeutti 

Kaksi tanssi ryhmää 13 + 2 etäryhmää 13 ohjaaja ja 
sirkus/tanssitaiteilija 

Yhteensä 26 21  

TAULUKKO 4  KAUSIRYHMÄT SYKSY ILMAISUN HUONE 
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Projekti 
 
Projektin saadessa rahoitus alkuvuodesta 2020 oli ensisijaisena tavoitteena käynnistää 
projekti onnistuneesti. Kevään isoimmat tehtävät olivat projektiin perehtyminen, 
hankesuunnitelman uudelleen kirjoittaminen, verkostoituminen sekä palvelumuotoiluprosessi. 
 
Projektin ohjausryhmä kasattiin alkuvuodesta. Mukaan valikoitui hankehakemuksen 
mukainen edustus: yhdistyksen toiminnassa mukana oleva vanhempi, Kehitysvammaliitto, 
Uudenmaan CP-yhdistys, CP-liitto, Teatteri ILMI Ö ja Bass Camp ry. Ohjausryhmä kokoontui 
Teamsin välityksellä kuusi kertaa toimintavuoden aikana. Tapaamisissa projektikoordinaattori 
raportoi hankkeen edistymisestä.  Usein käytiin läpi ryhmien tilannetta, ohjausryhmän roolia 
sekä markkinointiin ja kohderyhmään liittyviä erityisyyksiä ja pohdintoja.  
 
Tärkeänä tavoitteena Ilmaisun Huone –projektilla on tuottaa harrastuskuvia yhteistyössä 
Kehitysvammaliiton Papunetin kanssa. Kuvat tulevat Papunetin kuvapankkiin. Prosessin 
ensimmäiset askeleet otettiin syksyllä, kun kartoitettiin mahdollisia piirtäjiä. Kuvat tuotetaan 
Mahdollisuus lapselle ry:n toiminnan tarpeisiin. Materiaalia kerätään ryhmistä saadun 
palautteen ja kokemusten perusteella, koko projektin ajan. Tavoitteena on levittää 
harrastustoiminnoissa käytetyt kuvat valtakunnalliseen käyttöön. 
 
Kevääseen ja kesään kuului paljon verkostoitumista, joka oli pääosin onnistunutta. Tieto 
hankkeen käynnistymisestä levisi ja sen toiminnasta oltiin kiinnostuneita. Kesällä aloitettiin 
ryhmien markkinointi sosiaalisessa mediassa sekä tuntiohjaajien rekrytointi. Tuntiohjaajia 
rekrytoitiin kahteen otteeseen syksyllä, yhteyshenkilönä toimi Ilmaisun Huoneen 
projektikoordinaattori. Rekrytointi järjestettiin ryhmämuotoisena. 
 
Korona varjosti projektia monin eri tavoin. Uuden projektin käynnistäminen 
poikkeusolosuhteissa on jo itsessään haaste. Verkostoituminen sekä ohjausryhmän 
tapaamiset ovat tapahtuneet etäyhteyksillä, mikä on oletettavasti vaikuttanut ihmisten 
aktiivisuuteen ja sitoutumiseen hanketta kohtaan. Ihmisiin tutustuminen verkon kautta on 
hankalampaa kuin kasvotusten. Poikkeusolosuhteissa ei myös välttämättä haluta harrastaa 
tai etsiä uutta harrastusta. Koronapandemian laittaessa toiminnan tauolle ja etätoiminnaksi 
otti yhdistys aktiivisemman otteen sosiaalisesta mediasta. Ilmaisun Huone, kuten muutkin 
Huoneet, tuottivat vuoden aikana lyhyitä ohje-/piristysvideoita sosiaalisen median kanaviin. 
 
Ilmaisun Huone teki oman version kausipalautteesta. Harrastustoiminnan palautekyselyä 
muokattiin vastaamaan projektin tarpeita. Kausipalautteen saaminen jäi koronan takia 
vajaaksi varsinkin osallistujien osalta, sillä ohjaajat eivät olleet auttamassa osallistujia 
täyttämään paperisia lomakkeita. Kausipalaute siirrettiin Pokka-arviointityökaluun, joka on 
suunnattu sote- ja/tai STEA-rahoitteisten järjestöjen käyttöön. Järjestelmän kautta muutamat 
osallistujat pääsivät osallistumaan palautteen antoon.   
 
Ilmaisun Huone teki toiminnan aloittaville alkukartoituskyselyn. Kyselyllä mitataan 
harrastuksen vaikuttavuutta. Se on rakennettu mahdollisimman selkeään muotoon, käyttäen 
helppoa kieltä sekä kuvia. Alkukartoitusta suunnittelua tuki ohjausryhmän asiantuntijat. 
 
 
Palvelumuotoilu osana projektia 
 
Ilmaisun Huoneen projektin suunnitteluun kuului tärkeänä osana palvelumuotoiluprosessi 
vertaisnuorten kanssa, eli kehittäjäryhmän kokoaminen. Tähän konsultoitiin ulkopuolista 
palvelumuotoilijaa. Hänen kanssaan pohdittiin tapaamisten rakennetta, määrää sekä 
luonnetta, kysymysten määrittelyä ja mitä on tärkeää tietää. Hän antoi käytännön neuvoja, 
esimerkiksi menetelmiä ideointivaiheeseen.  
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Kehittäjäryhmän rekrytointi kesti pitkään ja siihen oli suhteellisen vaikea löytää osallistujat. 
Tähän oletettavasti vaikutti koronapandemia. Lopulta kehittäjäryhmään saatiin neljä 
osallistujaa. Kaksi alaikäikäistä poikaa ja kaksi täysi-ikäistä naista. Ilmaisun Huoneen ryhmiä 
suunniteltiin kehittäjäryhmän kanssa kesän ajan. Tapaamisia oli seitsemän, mukaan lukien 
ensimmäinen tapaaminen kahden kesken verkkoyhteyden avulla, sekä virkistymispäivä 
Porvoossa.  
 
Kehittäjäryhmä otti kantaa sisällön lisäksi markkinointiin sekä ryhmien nimiin, sillä jotkut 
olivat heidän mielestään vammaisuutta liikaa korostavia. Ryhmien nimistä muokattiin 
sellaisia, joista kehtaa kertoa kavereille, ja joissa kuka tahansa voisi käydä. Ryhmässä 
pohdittiin hyvän harrastuksen tärkeitä elementtejä. Tärkeimmiksi tekijöiksi kehittäjäryhmä 
tunnisti ohjaajan roolin sekä ympäristön vaikutuksen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVA 4  KEHITTÄJÄRYHMÄN PÄIVÄ PORVOOSSA 

 
 

Yhteenveto 
 
Tanssiryhmässä käytetään omaa luovuutta ja kykyä ilmaista asioita omalla keholla. Lisäksi 
tutustutaan oman kehon käyttöön eri tavoin.  
 
Luovan toiminnan ryhmässä harjoitellaan ja rohkaistutaan kokeilemaan erilaisia luovia 
menetelmiä ja näiden kautta itseilmaisua. Ryhmässä korostetaan sosiaalista ulottuvuutta 
sekä rohkeutta kokeilla uutta. 
 
Ilmaisu Huoneen harrastajat oppivat ilmaisemaan itseään uusin erilaisin keinoin, oppivat 
kommunikaatio- ja vuorovaikutustaitoja laajasti sekä harrastamisen perussääntöjä ja 
elementtejä. Edellä mainitut taidot ovat ensisijaisen tärkeitä yhteiskuntaan ja vertaisiin 
liittymisessä sekä itseilmaisussa. 
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MUU TOIMINTA JA TAPAHTUMAT 
 
 
Toiminnan tavoitteena on ollut mahdollistaa koko perheen yhdenvertaisia kohtaamisia. 
Koronapandemian takia 2020 toteutui yhdistyksen omana toimintana ainoastaan elokuun 
alkuun sovitut tupaantuliaiset, joissa esiteltiin uusia tiloja ja niiden tuomia mahdollisuuksia. 
Tilaisuuteen saapui 85 tutustujaa ja tilaisuus oli erittäin onnistunut. Tupaantuliaisissa oli 
mahdollisuus tavata muita osallistujia, jutella henkilökunnan ja hallituksen jäsenten kanssa 
sekä käydä katsomassa, missä oma ryhmä kokoontuu, kun kausi alkaa. 
 
 

Kesäleir it  
 

Kesäkuussa 2020 toteutettiin kaksi kesäleiriä. Yhdistyksen hallitus päätti koronapandemian 
takia hinnoitella leirien hinnan matalaksi. Näin haluttiin tukea lapsia ja nuoria haasteellisen 
kevään jälkeen.  
 
Hankaluutensa kesäleirien järjestämiseen toi yhdistyksen muutto, kun omia tiloja ei ollut 
käytössä. Kesäleirien ajaksi yhdistys vuokrasi Kuntoutussäätiön ryhmätilan leirien 
tukikohdaksi. Kesäleireillä vierailtiin ulkokohteissa koronapandemian takia, mikä ei 
kuitenkaan vähentänyt leirien suosiota. Leirit saivat tukea Helsingin kaupungilta 
helsinkiläisten lasten osalta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TAVAT-konsultaatio 

 

PoKe-harjoituksia ja niistä koostuvaa ohjelman kehittämisprosessi vuosien 2017–2019 
jälkeen tuli vaiheeseen, jolloin tavoitteeksi muodostui se, että tarjoamme kaksi klinikkaa 
vuoden 2020 aikana. Klinikoilla oli tarkoitus pohtia miten suunnata klinikoiden kehitystyötä, 
jossa klinikkatoiminta saadaan käyntiin. Kaikki kehittämistyö pysähtyi koronapandemian 
takia. Yhdistyksen toimintaterapeutti toimi TAVAT-konsultaatioissa koordinaattorina. 
 
Yhdistyksen luottamushenkilöistä, TAVATista vastaavasta toimintaterapeutista ja 
toiminnanjohtajasta muodostuva työryhmä ohjasi TAVAT-toiminnan kehittymistä. Työryhmä 
on raportoinut tuloksista hallitukselle.  
 
Osana uudistustyötä konsultaation terminologian päivitystä piti jatkaa. Kotiharjoitteluohjelma 
perheille päätettiin rakentaa Physiotools-ohjelmalla, joka hankittiin alkuvuodesta. 

 

Kuva 5 Kesäleiritunnelmaa 
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Terminologian ja ohjelman kehittämistyö jouduttiin pysäyttämään, kunnes koronapandemia 
antaa siihen jälleen mahdollisuuden. Lisäksi toiminnanjohtaja kartoitti TAVAT-ohjelman 
mahdollisuuksia liiketoimintamallina, koska palvelutoimintaan on haasteellista saada 
avustuksia.  
 

KUNTOUTUS 
 

Tarjosimme lääkinnällisenä kuntoutuksena yksilöllistä fysio- ja toimintaterapiaa, sekä 
allasterapiaa. Yhdistys osallistui lasten ja nuorten terapiapalveluiden eri tuottamistapoihin 
pääkaupunkiseudulla yksilö- ja allasterapioissa.  
 
Terapiapalvelut tuotettiin pääasiassa yhdistyksen omana toimintana. Toimintaterapian 
kuntoutujamäärät ovat tasaisessa nousussa. KELA ei valinnut yhdistystä fysioterapian 
palveluntuottajaksi. KELA:n kuntoutusasiakkaiden loppumista kompensoi hieman HUS:n 
asiakasmäärän nousu viidellä vuodesta 2019.  
 
Uutena palveluna aloitettiin vuonna 2020 Nuotti-valmennuksen KELA:n palveluntuottajana. 
NUOTTI –valmennus on Kelan maksutonta henkilökohtaista valmennusta 16–29-vuotiaalle 
nuorelle. Nuori voi tarvita tukea tulevaisuuden suunnittelussa, kuten opiskelussa tai 
opiskelemaan tai työelämään pääsyssä toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. 
Valmennukseen hakeminen ei edellytä diagnoosia tai lääkärintodistusta. Yhdistyksen 
NUOTTI-valmennuksesta vastaa toimintaterapeutti. 
 
 

Terapia  Käynnit  Asiakkaiden määrä Resurssit  

Fysioterapia  214 käyntiä  23 2 fysioterapeuttia 

Toimintaterapia  184 käyntiä  13 1 toimintaterapeutti 

NUOTTI-valmennus 19 käyntiä 1 1 toimintaterapeutti 

Yhteensä 420 37 3 terapeuttia 

TAULUKKO 5  TERAPIAMÄÄRÄT  

 
Vuoden 2020 aikana tarkennettiin Mahdollisuus lapselle ry:n lääkinnällisen kuntoutuksen 
kohderyhmää fysio- ja toimintaterapian osalta. Lisäksi jatkettiin terapiapalvelujen 
markkinoinnin suunnittelua ja kehittämistä. Terapeuttien kuvaukset verkkosivuille 
tarkennettiin. Vuoden 2020 aikana tuotettiin malli yksilöohjauksesta Toiminnan Huoneen 
palveluna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KUVA 6  KYNÄOTTEEN HARJOITTELUA 

TOIMINTATERAPIASSA  
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TUKITOIMINNOT 
 

VIESTINTÄ ja MARKKINOINTI 

 
Yhdistyksellä oli STEAn rahoitus sisäisen ja ulkoisen viestinnän uudistamiseen vuosille 
2018–2020. Vuonna 2020 hankkeessa panostettiin erityisesti käyttöönotettujen viestinnän ja 
markkinoinnin toimintatapojen juurruttamiseen osaksi henkilökunnan työtehtäviä ja arkea 
sekä sisäisen viestinnän kehittämisen jatkamiseen.  
 
Hanke järjesti yhteensä kuusi työpaja- tai koulutustilaisuutta henkilökunnalle, joiden sisältönä 
oli: 

• viestinnän tehtävänjakoa ja struktuureja, 

• tapahtumatuotantoa ja verkostoitumista, 

• markkinointia, 

• graafisen ohjeiston käyttöä, 

• asiasisällön tuottamista erilaisiin kanaviin, 

• sidosryhmälistojen hyödyntämistä sekä  

• viestinnän teknisten ratkaisujen käyttöä.  
 
Muita sisältöjä työpajoissa olivat esimerkiksi tietosuoja ja tietoturva, sisäinen viestintä 
yleisesti ja uusiin toimitiloihin liittyen, viestinnän hankkeen arviointi, viestinnän eri sähköisten 
kanavien edelleen kehittäminen, uudet verkkosivut sekä yhdistyksen hallituksen ja 
henkilökunnan välinen viestintä. Lisäksi hanke tuotti dokumentteja ja malleja viestinnän 
juurtumisen tueksi. 
 
Hanke tuki uusien toimitilojen viestinnän ratkaisuissa sekä sisäisen viestinnän 
toimintatapojen sopeuttamisessa uusille tiloille sopiviksi. Hanke tarjosi tukea Ilmaisun 
Huoneen konseptin rakentamiselle auttamalla uuden palvelun esittely-, 
markkinointimateriaalin sekä visuaalisen ilmeen rakentamisessa, sidosryhmien ja 
verkostojen etsimisessä sekä markkinoinnissa. Lisäksi hankkeessa toimineet viestinnän 
asiantuntija ja järjestelmäasiantuntija tukivat henkilökuntaa etätoimintoihin- ja 
etätyöskentelyyn siirtymisessä. 
 
Toukokuussa julkaistiin yhdistyksen uudet verkkosivut, joissa on huomioitu sivuston 
saavutettavuus. Syksyllä julkaistiin puolestaan uusien asiakkaiden Tervetuloa harrastamaan 
-opas, joka helpottaa uuden harrastajan tulemista mukaan yhdistyksen palveluiden piiriin ja 
tukee yhdistyksen tavoitetta matalan kynnyksen toiminnasta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KUVA 7  VERKKOSIVUJEN ETUSIVU  
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Kaikkien toimintojen kohderyhmiä tarkennettiin ja Huoneiden markkinoinnin kehittämistä 
jatkettiin. 2020 ohjaajia koulutettiin oman ammattitaidon brändäämisessä, asiakaspolun 
rakentamisessa ja uusien asiakkaiden hankinnassa. Yhteisen viestinnän tyylin ja visuaalisen 
ilmeen rakentamista jatkettiin ja varmistettiin niihin sitoutumista. 
 
 

 
Media 

 
Lukumäärä 

 
Uutiskirje 

Koko osoitelista  
lähetetty yhteensä 8250 kirjettä 
avanneet ka.                         31,23 % 
 
Jäsenet  
lähetetty yhteensä                   3312 kirjettä 
avanneet ka.                            43,78 % 

 
1314 sähköpostiosoitetta 

 
Nettisivut 

 
Yksittäiset kävijät: 2433. 
Käyntien kokonaismäärä: 11265. 

 
Facebook 

 
1232 tykkääjää. 

 
Instagram 

 
1019 seuraajaa. 

 
Twitter 

 
343 seuraajaa. 

 
Yleisesite 

 
430 printattua esitettä 

 
TAULUKKO 6  MEDIAN TUNNUSLUVUT  

 

 

ICT ja TIETOSUOJA 

 
Yhdistyksellä oli STEAn rahoitus sisäisen ja ulkoisen viestinnän uudistamiseen vuosille 
2018-2020. Vuonna 2020 hankkeen piirissä järjestelmäasiantuntija tuki yhdistyksen uusien 
verkkosivujen kehittämisessä ja julkaisussa sekä etätyöskentelyyn ja -toimintoihin 
siirtymisessä. Etätoiminnoissa tärkeimmäksi työkaluksi osoittautui Microsoft Teams, 
etätyöskentelyssä Teamsin lisäksi myös pilveen siirretyt yhteiskäyttöiset tiedostot. Syksyllä 
järjestelmäasiantuntija aloitti harrastustoiminnan asiakasrekisterin kokonaisuudistuksen 
kartoittamalla vaatimukset järjestelmälle sekä potentiaalisia järjestelmätoimittajia. 
 
Kesällä ja alkusyksystä 2020 yhdistyksen fyysinen ICT-infra siirrettiin muuton myötä uusiin 
toimitiloihin. Infraan tehtiin uusien tilojen vaatimia lisäyksiä, kuten kaapelointeja ja uusia 
tukiasemia. Samalla parannettiin ICT-ympäristön dokumentointia ja riippumattomuutta 
järjestelmäasiantuntijasta. Muuton yhteydessä tuhottiin tietoturvallisesti 
henkilötietomateriaalia sekä vanhoja tallennusmedioita, jota yhdistyksen hallituksen 
säätämien henkilötietoa koskevien tallennusaikojen mukaan yhdistys ei ole enää velvollinen 
säilyttämään. 
 
Järjestelmäasiantuntija jatkoi ICT-ympäristön ylläpitoa, tarjosi henkilökunnalle tukea ICT-
asioissa sekä tukea TAVAT-työryhmälle kotiharjoitteluohjelman vaatiman ICT-infran ja 
tietosuojan kehittämisessä.  
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TILASTO: Soittoja ja palavereita Teamsissa koronasulun aikana 23.3.–31.5.: 373 kpl 
 

TILASTO: Yhdistyksen Teams-käyttö 23.3.-18.9.2020: 

 
 
 

ARVIOINTI 

 

Yhdistyksen arviointisuunnitelma uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2020. 
Suunnitelmasta tehtiin kattavampi ja tarkempi. Sitä varten luotiin yhdistyksen arvioinnin 
kaksivuotiskello työkaluksi, joka tukee arvioinnin suunnitelmallisuutta ja siihen liittyvien 
toimenpiteiden oikea-aikaisuutta.  
 

 
 
Arviointisuunnitelman uudistaminen muodosti pohjan yhdistyksen koko tiedonkeruun, 
arviointi- ja seurantajärjestelmän uudistamiselle. Uudistuksen tavoitteena on parantaa 
kerätyn tiedon hyödynnettävyyttä, vähentää tietojenkeruun ja käsittelyn vaatimaa aikaa sekä 
vastata paremmin STEAn vuonna 2021 uudistuvan toiminnan raportoinnin tarpeisiin. 
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Periaatteena on, että jokainen käytetty tiedonkeruun menetelmä käydään läpi ja tarvittaessa 
uudistetaan sitä mukaan kuin niitä arvioinnin kaksivuotiskellon mukaisessa järjestyksessä 
tarvitaan. Tämä työ aloitettiin vuonna 2020 henkilökunnan itsearvioinnin uudistamisella ja se 
jatkuu vuonna 2021. 
 
Osana arviointijärjestelmän uudistusta rakennettiin uusi arviointimenetelmä ohjaajien 
toteuttamaan ryhmien arviointiin. Uusi arviointimenetelmä tuottaa tietoa myös sellaisista 
harrastajista, jotka eivät toimintakykynsä vuoksi kykene vastaamaan palautekyselyihin 
luotettavasti. Arviointitiedon tuottamisen lisäksi se toimii myös ohjaajien oman työn 
reflektoinnin työkaluna. 
 
Yhdistys osallistui Jyväskylän ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttiopiskelijoiden  
(T. Polenius, E. Liukku) opinnäytetyöprosessiin, jossa kehitettiin arviointia STEAn 
avustamassa harrastustoiminnassa. Opinnäytetyössä kehitettiin lomakehaastattelurunko, 
jonka avulla on mahdollista saada tietoa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 
osallisuuden kokemukseen vaikuttavista tekijöistä vapaa-ajan harrastustoiminnan 
kontekstissa.  
 
 

TALOUS 

  

Rahoituksen hallinnointia vahvistettiin 2019 kilpailuttamalla tilitoimistot, joista yhdistys vaihtoi 
tilitoimiston Talenomiin. Perusteluina olivat sähköiset järjestelmät sekä yrityksen 
mahdollisuudet tukea järjestötoiminnan taloushallintoa. Siirtyminen vei huomattavasti 
suunniteltua enemmän aikaa kuin oli varauduttu. Muutos oli ajettu läpi vasta syksyllä. Isoin 
muutos on ollut, että hallinnolla on mahdollisuus reaaliajassa seurata taloutta sähköisen 
järjestelmän kautta, joka on auttanut taloudenhallintaa. 
 
Yhdistys muutti Malminkartanosta Konalaan 1.8.2021. Muutto oli merkittävin kuluerä vuoden 
aikana. STEA myönsi yhdistykselle AK-avustukseen 20 000 euron lisäyksen, jolla katettiin 
muuttokuluja. Sillä ostettiin itse muutto sekä tarvittavat hankinnat ja rakenteet uusiin tiloihin, 
joiden laatua ja käytettävyyttä lisättiin hankinnoilla. Muutto näkyi henkilöstöresurssien 
käytössä. Toiminnanjohtaja sekä lääkinnällisen kuntoutuksen vastaava johtaja olivat mukana 
uusien tilojen etsinnässä, uuden tilan suunnittelussa sekä sen käyttöönotossa. Lisäksi 
puheenjohtaja osallistui aktiivisesti uusien tilojen etsintään. Näin pystyttiin varmistamaan 
hallitukselle oikeat tiedot tehdä päätös uusista tiloista. Muutto ostettiin ulkopuoliselta 
toimijalta, mutta pakkaamisen ja purun hoitivat yhdistyksen työntekijät. 
 
Sosiaali- ja terveysalan avustamiskeskus STEA avusti toimintaa seuraavasti: 

- AK-avustus: Kunnon ja Toiminnan Huone 318 520,00 € 
- C-avustukset: Viedään viestiä 55 000,00 € ja Ilmaisun Huone -hanke 84 500,00 € 
- Paikka auki II -avustus yhdelle työntekijälle 9 000,00 € 

 
STEAn 2020 avustuksesta säästyi huomattava summa, jonka STEA on ottanut huomioon 
vuoden 2021 avustussummassa. Koronapandemian aiheuttamien muutosten takia säästyi 
tila-, materiaali- ja henkilöstöresursseista. Koronan takia kuluja syntyi hygieniaohjeiden 
noudattamisesta ja etätoiminnan tuottamisesta. Harrastustoimintaa rahoitettiin 
käyntimaksuilla, lahjoituksilla ja vuokratuotoilla. Käyntimaksut pidettiin edeltävän vuoden 
tasolla. 
 
Lääkinnällisen kuntoutuksen rahoitus pohjautui toiminta- ja fysioterapian 
ostopalvelusopimuksiin: KELA, HUS ja Helsingin kaupunki. Yhdistys erosi Tilaajavastuu-
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palvelusta, koska mikään yhteistyökumppani ei enää käytä kyseistä palvelua. Kuntoutuksen 
tulot putosivat merkittävästi (27 %) johtuen KELAn yksilöfysioterapiasopimuksen 
päättymisestä 30.3. ja koronapandemian estäessä lähikuntoutuksen. Kuntoutuksen 
asiakkaat käyttivät hyvin vähän mahdollisuutta etäkuntoutukseen, koska sitä ei koettu 
mielekkääksi. Hallitus seurasi aktiivisesti kuntoutuksen tilannetta. KELAn sopimus NUOTTI-
valmennuksesta ja toimintaterapian vakaa myynti helpottivat tilannetta hieman. 
 
Kunnon Huonetta, ryhmäkeittiötä ja toimintaterapiatilaa vuokrattiin päivisin ulkopuolisille 
terapeuteille rajoitusten sallimissa puitteissa. 
 

TULOS  

 
STEAn alaisen kohdennetun toiminta-avustuksen kulut olivat kokonaisuudessaan 
353.051,15, hankerahoitusten Viestinnällä vaikuttavuutta -hanke 53 467,73 €, Ilmaisun 
Huone -hanke 52 748,58 € ja Paikka auki II -ohjelman 8 864,59 €. Yhdistystoiminnan 
kokonaistulos oli -17 138,70 €. Yhdistyksen hallitus esittää, että tilikauden alijäämä siirretään 
edellisten tilikausien tulostilille. 
 
 

KORONAVUOSI 
 

12.3.2020 hallitus ilmoitti Suomea koskevista  
rajoituksista. Yhdistyksen hallinto reagoi tilanteeseen  
välittömästi ja sulki palvelut viranomaisohjeiden mukaan.  
Viranomaistiedotusta seurattiin aktiivisesti koko vuosi.  
Perheet ilmaisivat toiminnan suuren merkityksen  
lapsen/nuoren hyvinvoinnille, joten palvelua pyrittiin  
tarjoamaan mahdollisimman varmasti ja turvallisesti  
ohjeiden mukaan. 
 

Harrastustoiminta 

Koronan takia laitettiin ryhmätoiminta tauolle kevätkauden puolivälissä. Kun asiakkaita ei 
pystynyt näkemään enää kasvokkain, päädyttiin kokeilemaan etätoimintojen järjestämistä. 
Etätoiminnot järjestettiin Teams-sovelluksen välityksellä videopuheluina. Ohjaajilla ei ollut 
aiempaa kokemusta etätoiminnan järjestämisestä tai ohjaamisesta, joten kaikki olivat uuden 
äärellä.  
 
Kunnon Huone 
 
Ryhmäsisältöjen muokkaaminen etänä toteutettaviksi vaati ohjaajilta kahden viikon 
suunnittelun. Etäkuntosaliryhmien suunnitteluvaiheessa kysyttiin etukäteen jokaiselta 
osallistujalta tiedot heiltä kotoa löytyvistä liikuntavälineistä, jotta pystyttiin suunnittelemaan 
tuntien sisältö. Etäkuntosaliryhmien suunnittelu vaati yksilöllisempää lähestymistapaa, koska 
asiakkailla oli kotona hyvin erilaiset mahdollisuudet liikkua. Asiakkaita kannustettiin pitämään 
videota päällä ja kysymään apua, mikäli sitä tarvitsi. Ryhmässä ohjaajia oli kaksi, joista 
toinen näytti tehtävät liikkeet ja toinen ohjeisti sekä kannusti jumppaajia. 
 
Haastavaa oli keksiä kaikille sopivia kotona tehtäviä harjoitteita. Kaikille samat liikkeet eivät 
soveltuneet, joten liikkeitä sovellettiin toimintakyvyn mukaan yksilöllisesti paljon. Tämän takia 
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etäjumpat vaativat joka viikkoa paljon suunnittelua etukäteen ja yhteydenpitoa asiakkaiden 
vanhempiin/lähihenkilöihin. Etäjumppa vaati myös vanhemmilta enemmän osallistumista 
tietotekniikan hallinnassa sekä lapsen/nuoren osallistumisen avustamisessa. Toisena 
haasteena oli tietotekniikan toimivuus ja yhteysongelmat, sekä ohjaaminen verkon 
välityksellä.  
 
Verkon välityksellä ohjaaminen oli erilaista ja haastavampaa verrattuna kasvokkain 
ohjaamiseen. Lisähaastetta tuli siitä, että osa jumpassa tehdyistä liikkeistä oli asiakkaille 
täysin uusia. Etäjumpassa tehtiin paljon enemmän omalla kehonpainolla liikkeitä, mikä vaatii 
enemmän kehon hallintaa ja hahmotusta. Verkon välityksellä ohjatessa ei aina pysty 
videoyhteydestä huolimatta havainnoimaan asiakkaiden tekniikkaa ja antamaan palautetta. 
Osa asiakkaista hyötyisi sanallista ohjausta enemmän manuaalisesta ohjaamisesta uusien 
liikkeiden opettelussa. Etätoiminnassa täytyi kuitenkin ohjata sanallisesti sekä videolla 
mallintaen.  
 
Etäjumppaa pidettiin keväällä kolme ryhmää viikoittain. Yksittäinen ryhmä kesti 50 minuuttia 
ja harjoituksia tehtiin Kunnon Huoneen kellon tahtiin esimerkiksi 5 minuuttia per liike. 
Etäjumpasta saatiin asiakkailta hyvää palautetta. Se toi rutiinia ja liikettä arkeen. Osan 
mielestä oli kivaa jumpata kotona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toiminnan Huone 
 
Etäkokkis-ryhmien suunnittelussa huomioitiin osallistujien yksilölliset haasteet, jotta ryhmään 
osallistuminen onnistuisi kotoa käsin mahdollisimman sujuvasti ja turvallisesti. Ryhmän tuki, 
vuorottelu ja yhdessä tekeminen eivät mahdollistu kotona samalla tavalla, joten toiminta tuli 
suunnitella niin, että se kuormittaisi perhettä mahdollisimman vähän. Etäkokkis-ryhmien 
osallistujien taitotason ja haasteiden mukaan ohjaaja valitsi yksinkertaisia, helposti 
toteuttavia ohjeita kotiin. Ennen ryhmäkertaa osallistujilta kartoitettiin kotona olevia 
keittiövälineitä ja muokattiin ohjetta ja valittiin resepti ryhmäläisten saatavilla olevien 
välineiden mukaan. Osallistujat saivat etukäteen ainesosalistat, jotta he pystyivät 
varautumaan ryhmään. Ainekset valittiin helposti saatavilla oleviksi ja osallistujille kerrottiin 
korvaavista tuotteista mahdollisten saatavuusongelmien vuoksi.  

 

KUVA 8  ETÄJUMPPAA 



23 

 

 
Etäryhmät toteutettiin Teams-sovelluksen kautta. Osalla osallistujista oli hankaluuksia 
sovelluksen käytössä, ja he tarvitsivat tukea teknisissä ratkaisuissa. Osallistujat tarvitsivat 
tukea osallistumiseen myös vanhemmilta esimerkiksi hienomotorisesti vaativissa tehtävissä, 
kuten leikkaamisessa tai kuorimisessa tai hahmottamista vaativissa tehtävissä, kuten 
mittaamisessa. Osalle vaiheesta toiseen siirtyminen oli haastavaa. Tämä vaati ohjaajilta 
erilaista ohjaustyyliä kuin lähiohjauksessa ja toiminnan muokkaamista yksilöllisesti myös 
ryhmän aikana yllättävien haasteiden tullessa esiin. Osallistujan ohjaaminen toimimaan 
kotona omassa keittiössään ei ole ohjaajalle yksinkertaista, kun osallistujan keittiö ei ole 
ohjaajalle ennestään tuttu. Ohjaus rakentui kuvitettuun ohjeeseen, jossa työvaiheet oli 
kuvattu vaiheittain kuvallisena. Kuvallinen ohje oli tuttu lähiohjauksesta ja osallistujille tuttu 
tapa toimia. Käytännön kautta havaittiin osallistujien hyötyvän kuvallisen ja sanallisen ohjeen 
lisäksi myös mallin mukaan tekemisestä. Toinen ohjaajista mallinsi ohjeen mukaan 
toimimista osallistujille ja toinen ohjasi sanallisesti yksilöllisesti eri vaiheissa olevia 
osallistujia.  
 
Etäryhmiin osallistumisen lisäksi osallistujien oli mahdollista tehdä video-ohjeiden perusteella 
ruokaa. Ohjeet kuvattiin työvaiheittain, jotta osallistujien olisi mahdollista opetella toimimaan 
itsenäisemmin kotona ja palata työvaiheisiin halutessaan uudestaan helposti. Videot ladattiin 
YouTubeen yhdistyksen kanavalle. Vaiheittain kuvattuja ohjeita tehtiin kuusi. Lisäksi tehtiin 
lyhyempiä tekstitettyjä ohjeita sosiaaliseen mediaan osallistujien tavoittamiseksi laajemmin.  
 
Etäkaupunkiryhmän virtuaalikohteita kartoitettiin osallistujien mielenkiinnonkohteiden 
mukaisesti. Ohjaajat tutustuivat etukäteen mahdollisiin kohteisiin ja selvittivät tarvittavia 
taustatietoja. Etäkaupunkiryhmä tavoitti muutamia osallistujia, jotka aluksi yhdessä 
vanhempien kanssa ja myöhemmin itsenäisesti tutkivat etäkohteita yhdessä ryhmän 
ohjaajien kanssa. Etäkaupunkiryhmä tarjosi saadun palautteen mukaan hauskoja ja 
mielenkiintoisia hetkiä yhdessä vanhemman ja osallistujan välille, jotka eivät välttämättä olisi 
muuten toteutuneet.  
 
Toimintaan osallistuvat kokivat etätoiminnan merkityksellisenä ja tärkeänä. Osa perheistä 
totesi, etteivät omien voimavarojensa vuoksi osallistu etätoimintaan. Koronavirustilanne 
vaikutti syksyllä Toiminnan Huoneen osallistujien määrään huomattavasti. Kokkis-ryhmissä 
ruokaa laitetaan yhdessä pareittain ja lopuksi yhdessä syöminen on tärkeä osa ryhmäkertaa. 
Myös kaupunkiryhmässä julkisilla kulkuvälineillä kulkeminen ja eri paikoissa vieraileminen on 
saanut osan osallistujista lopettamaan harrastamisen turvallisuus näkökulmiin liittyen. 
 
Rajoitusten aikana päätettiin kokeilla keskusteluryhmiä vanhemmille. Ajatuksena oli jakaa 
ohjausosaamista vanhempien käyttöön, koska vastuu lasten ja nuorten hyvinvoinnista jäi 
vanhempien vastuulle. Iltoja järjestettiin kaksi ja niihin osallistui yhteensä viisi henkilöä. 
Palaute avusta ja keskustelusta oli erittäin positiivista. 
 
Harrastustoiminnassa taloudelliset vaikutukset olivat pienemmät kuin mitä ennustettiin. 
Taloutta tasapainotti pienemmät henkilöstö- ja tarvikekulut. Molempina kausina pystyttiin 
tarjoamaan hyvin harrastustoimintaa tilanteesta huolimatta ja saatiin varmistettua 
kausimaksuilla talouden tasapainoa.  
 
 
Videot 
 
Koronan myötä tehtiin enemmän videosisältöä vapaa-ajan piristämiseksi. Kunnon Huoneella 
kuvattiin eripituisia jumppavideoita YouTubeen, joita seuraamalla pystyi kuntoilemaan 
kotona. Keväällä tehtiin viisi lyhyttä pariharjoitusvideota, jotka laitettiin perjantain piristykseksi 
yhdistyksen sosiaaliseen mediaan (Instagram & Facebook) sekä YouTubeen. Lisäksi 
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kuvattiin kuusi pitkää jumppavideota, jotka oli suunnattu asiakkaille, jotka eivät 
aikataulusyistä päässeet osallistumaan etäjumppaan. Näitä videoita pääsi katsomaan 
linkistä, joka lähetettiin kaikille asiakkaille sähköpostilla. Syksyllä tehtiin neljä uutta 
jumppavideota, jotka julkaistiin YouTubessa. Lisäksi kuvattiin Kunnon Huoneen esittelyvideo, 
jossa näytetään miltä uudet tilat näyttävät. Videon tarkoituksena oli madaltaa kynnystä 
osallistua toimintaan ja tuoda uudet tilat tutuiksi. Videota käytettiin myös School action 
day:ssä toiminnan esittelyvideona.  
 
Toiminnan ja Ilmaisun Huone kuvasi yhteistyönä erilaisia pieniä tehtäviä, joita voi tehdä 
kotona yksin tai yhdessä läheisten kanssa. Videoissa hyödynnettiin vuodenaikoja ja erilaisia 
niihin liittyviä teemoja kuten syksy. Huoneet yhdistivät voimavaransa, jolloin videoissa 
toteutuivat molempien Huoneiden tavoitteet. Keväällä seuraajiamme kutsuttiin perjantain 
piristyksiin tanssivideoilla, joiden ajatuksena oli rentoutua omalla persoonallisella tavallaan 
hyvän musiikin mukana. 
 
Vuoden lopuksi tehtiin jouluvideo YouTubeen, minkä tarkoituksena oli toivottaa asiakkaille 
hyvää joulua ja keventää tunnelmaa, kun kausi loppui aikaisin koronarajoitusten takia. 
Videolla korvattiin perinteistä glögijuhlaa sekä kauden viimeisten kertojen herkkuhetkiä, jotka 
jäivät nyt asiakkailta väliin.  
 
 
Kuntoutus 

 
Kuntoutuspalvelut pysäytettiin alkuvaiheessa, jolloin odotettiin viranomaisten tarkempia 
määräyksiä, miten jatkaa kuntoutusta rajoitusten aikana. Lähikuntoutus pysäytettiin 
toukokuuhun saakka. Riskiryhmiin kuuluvat kuntoutujat eivät käyttäneet 
lähikuntoutuspalveluja rajoitusten aikana.  
 
Etäkuntoutuksessa oli kaksi kuntoutujaa. Etäkuntoutuksen tärkeimpänä tavoitteena pidettiin 
kuntoutussuhteen säilymistä nuoriin ja lapsiin sekä vanhempien tukemista, kun hyvinvointi jäi 
heidän vastuullensa rajoitusten aikana.  
 
Kuntoutuksen tulokseen korona vaikutti merkittävästi. Lähikuntoutuksen loppuessa tulot 
vähenivät merkittävästi. Kuntoutuksessa, kuten kaikissa muissakin toiminnoissa, 
tärkeimpänä tavoitteena oli turvata asiakkuudet. 
 
 
Palvelujen tuotteistaminen  

 
Kevään aikana palvelutoiminnan vähentymisestä vapautunut työaika käytettiin yhdistyksen 
tuottamien palvelujen tuotteistamiseen.  
 
Harrastustoiminnan ohjaajat rakensivat palvelusta Malaryn-mallin, johon kirjoitettiin auki 
kohderyhmä, sen erityispiirteet ja niiden huomioiminen sekä ohjauksen kulmakivet ja miten 
tuottaa erityisesti tukea tarvitseville lapsille ja nuorille harrastustoimintaa. Malaryn-mallin 
kautta on mahdollista kouluttaa ja markkinoida toimintaa. Syksyllä mallia hyödynnettiin 
muutamassa eri koulutuksessa. 
 
Toiminnan Huoneen yksilöohjaus kuvattiin yhteistyössä Kunnon Huoneen yksilöohjauksesta 
vastaavien kanssa. 
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Arviointi 

Vaikutukset arviointiin olivat pääasiassa välillisiä. Akuutti tarve etäpalveluiden kehittämiselle 
ja käyttöönotolle vei resursseja arviointijärjestelmän uudistamisen vaatimalta pitkäjänteiseltä 
kehittämiseltä. Toisaalta etätoiminnan ja -työskentelyn vakiintuminen vapautti henkilökunnan 
resursseja kehitystyöhön touko-kesäkuussa, minkä vuoksi arviointijärjestelmän uudistusta 
saatiin tilanteesta huolimatta edistettyä. Koronatilanteen vuoksi ei voitu kerätä 
kausipalautetta paperimuodossa, kyselyt toteutettiin kokonaan sähköisinä. Erityisesti 
etätoiminnoista kerättiin aktiivisesti palautetta. 
 
 

Viestintä ja markkinointi 

Useisiin vakiintuneisiin yhteistyökumppaneiden kanssa tuotettuihin tapahtumiin tuli vuonna 
2020 koronatilanteen vuoksi katkos. Koronatilanne haittasi myös esimerkiksi opetusalan 
ammattilaisten tavoittamista vierailujen käydessä mahdottomaksi. Kriisin positiivisena 
vaikutuksena henkilökunta omaksui erittäin nopeasti etätyöskentelyn sekä viestinnän 
työkalujen tehokkaamman käytön. Tämä lisäsi etätyömahdollisuuden hyödyntämistä myös 
koronasulkuajan ulkopuolella. Henkilökunta joutui opettelemaan kokonaan uusia taitoja, 
kuten videoiden tuottamisen, editoimisen ja julkaisun. 
 
Henkilökunta koki, että vaikka osallistujamäärä toiminnassa tippui etätoimintaan siirtymisen 
myötä, kontaktista niiden vanhempiin, jotka osallistuivat toimintaan, tuli aiempaa jatkuvampi 
ja läheisempi. Tämä johtui osittain siitä, että toimintaan osallistuvat tarvitsivat enemmän 
tukea vanhemmiltaan osallistuakseen etätoimintaan. Henkilökunnan mukaan koronasulku 
teki sidosryhmiä aiempaa tutummaksi. 
 
Koronatilanteen takia viestinnän hankkeessa suunniteltu toimintaan osallistuvien ja 
yhdistyksen hallituksen yhteinen tilaisuus jouduttiin perumaan. Lähes kaikki muutkin 
suunnitelmat, jotka tähtäsivät asiakkaiden osallistamiseen yhdistyksen viestintään, jäivät 
toteutumatta. Poikkeustilanne lisäsi tiedotuksen määrää ja korosti sen merkitystä. 
Uutiskirjeen ja verkkosivujen rinnalla käytettiin tavallista enemmän myös 
tavoittamisvarmempia kanavia eli soittoja, tekstiviestejä ja sähköposteja. Ohjaajat 
osallistuivat tiedottamiseen aiempaan vahvemmin. 
 
Loppusyksystä puheenjohtaja Petri Sämpin ja toiminnanjohtaja Anna-Mari Laitilan 
mielipidekirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa. Kirjoituksessa otettiin kantaa kaikkien 
erityisestä tukea tarvitsevien ihmisten iästä huolimatta elämän rajautumisesta 
koronaohjeiden ja niiden tulkinnallisuuden takia. 
 
 

ICT ja tietosuoja 

Tuki henkilökunnalle etäpalveluiden kehittämisessä ja käyttöönotossa sekä etätyöskentelyyn 
siirtymisessä vei järjestelmäasiantuntijan resursseja paljon. Lisäksi hän osallistui erityisesti 
etäpeliryhmän suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tämän vuoksi resursseja ei enää riittänyt 
vuodelle 2020 suunnitelluille informointiasiakirjojen kääntämiselle englanniksi ja ruotsiksi 
sekä yhdistyksessä toimivien vastuuryhmien tietosuojaan liittyvien vastuiden 
dokumentoinnille. 
 
Etätyöskentelyn lisääntyminen ja etätoimintoihin siirtyminen lisäsivät ICT-ympäristön 
vaatimuksia, esimerkiksi nettiyhteyksien ja työvälineiden osalta. Kaiken kaikkiaan 
henkilökunta arvioi kuitenkin ICT:n toimineen hyvin ja olleen korona-aikana 
tarkoituksenmukaista. Etätyöskentely lisäsi lievästi myös tietosuojaan liittyviä riskejä. Riskit 
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ovat kuitenkin hyvin hallittavissa yhdistyksessä käytössä olevilla tietosuojan turvaamisen 
menetelmillä. 
 

Koronavuosi lukuina 

Koronavuosi vaikutti hyvin eri tavoin yhdistyksen toimintaan.  

Tilastotietoja vuosi 2020 vs. vuosi 2019: 

- Harrastustoiminnan tulot nousivat 0,5 % 
- Kuntoutuksen tulot putosivat 27 % 
- Liikevaihto kasvoi 34,5 % 
- Osallistumisprosentti nousi 0,3 % 
- Ryhmien peruuntumisprosentit: kevätkausi 2019 3,76 %, kevätkausi 2020 58,62 % ja 

syyskausi 2019 4,61 % ja syyskausi 2020 17,33 %. 
 

MITEN MENI? 
 
Vuotta 2020 leimasi muutokset, joihin oli sopeuduttava nopeasti ja rohkeasti. Uudet tilat, 
koronapandemia ja toiminnan merkityksellisyys perheille ohjasivat toiminnan tuottamista ja 
kehittämistä. Oli sopeuduttava kuntoutuksen kentän muutoksiin ja vastattava sen tarpeisiin. 
Arviointi ohjaa vahvasti palvelutoimintaa, jonka kehittämiseksi on luotu luotettava 
arviointiprosessi. Aktiivisuus verkostoissa auttoi selviytymään erilaisista muutoksista. Tärkein 
voimavara rankassa vuodessa ovat olleet asiakkaat, lähi-ihmiset, työntekijät, hallitus ja muut 
toimintaan osallistuneet henkilöt. 
 
 
 
 

 


