”Pystynhän minä ite vaikuttamaan paljonkin.”

Osa 2
Välineitä
luontotoiminnan
yksilökeskeiseen
suunnitteluun

2

Minä ja luonto

Minä ja luonto -työväline on keino jäsentää, kuvata ja esitellä omaa luontosuhdetta.

ȇȇAuttaa osallistujaa tuomaan esille itselle tärkeitä luontoon liittyviä asioita.
Osallistuja voi itse valita, miten hän kertoo luontosuhteestaan. Työskentely voi
auttaa palauttamaan mieleen mieluisaa toimintaa ja itselle merkityksellisiä
luontoympäristöjä. Osallistuja voi kokea valmistamisprosessin voimauttavana.
ȇȇAuttaa ohjaajaa tuntemaan osallistujaa ja hänen tapaansa jäsentää
luontosuhdettaan.
ȇȇAuttaa yhteistoimintaa, kun osallistujalla on vapaus päättää kertomisen tapa ja
sisältö. Parhaimmillaan Minä ja luonto -kuvauksen jakaminen ohjaajan ja
ryhmässä muiden osallistujien kanssa luo perustaa hyvälle yhteistyösuhteelle.

Prosessin jatko, Osallistuja ja ohjaaja voivat analysoida kuvausta ja nostaa esiin osallistujan vahvuuksia, mielipaikkoja ja mieluista toimintaa. Selvitetään, mitä osallistuja haluaisi tehdä, ja etsitään mahdollisuuksia toiveiden toteuttamiseksi. Valitaan ja suunnitellaan, mitä esiin tulleita voimavarojaan osallistuja voisi käyttää luontotoiminnassa.
Soveltaminen. Voidaan käyttää ryhmässä ryhmäytymisen tukena. Pienryhmässä osallistujat voivat esitellä luontosuhteensa edellyttäen, että ryhmässä vallitsee luottamus
ja jäsenet tuntevat olonsa turvalliseksi. Esiin tullutta tietoa voi soveltaa ryhmässä toiminnan suunnittelussa ja osallistujien keskinäisessä työnjaossa.

Toteutus
Paikka
Työtavan mukaan.
Tarvikkeet
Valitaan työtavan mukaan.
Kesto
Vaihtelee työtavan mukaan. Itsenäinen
valmistelu tai luova yhdessä työskentely
voi kestää 1-2 päivää. Luontotaulun tekeminen kestää 2-3 tuntia. Esittelyyn kannattaa varata runsaasti aikaa.
Pyydä osallistujaa kuvaamaan omaa luontosuhdettaan ja luontotoimintaansa käyttäen
hänelle itselleen sopivaa tapaa. Voit poimia seuraavasta apukysymyksiä, joiden tarkoitus on auttaa osallistujaa pohtimaan ja kuvaamaan luontosuhdettaan:
ȇȇMitä luonto sinulle merkitsee?
ȇȇMikä on sinulle tärkeää ja merkityksellistä luontoon ja luonnossa toimimiseen
liittyen?
ȇȇMitä teet luonnossa mielelläsi?
ȇȇLiittyvätkö eläimet jotenkin sinun elämääsi?
ȇȇOnko sinulla jotain sellaista luonto-osaamista, jota muut ihmiset arvostavat
sinussa? Mitä sellaista luonto-osaamista sinulla on, jota itse arvostat?
ȇȇMitä haluaisit oppia?
ȇȇMillaiset paikat ovat mielipaikkojasi?
ȇȇKenen kanssa olet luonnossa? Mitä teet luonnossa yhdessä toisten kanssa?
Millaisia rooleja sinulla on toisten kanssa luonnossa toimiessasi?

Voit kannustaa osallistujaa valitsemaan kuvauksen sisällön ja tavan oman mielenkiinnon mukaan. Hän voi etsiä arkistostaan paperi- tai digikuvia tai kuvata uusia, tuoda
valokuvan tai valokuvia. Hän voi kirjoittaa, piirtää, tehdä power point -esityksen tai
maalata. Hän voi kerätä mieluista materiaalia luonnosta tai käyttää symbolisia kuvia
tai esineitä. Luontosuhteesta voi tehdä kuvataulun leikkaamalla sopivat kuvat lehdistä
ja liimaamalla ne kartongille.
Liitteessä 1 on esimerkkejä erilaisista tavoista kuvata luontosuhdetta.
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Yhden sivun esittely

Yhden sivun esittely on tapa jäsentää itselle tärkeitä asioita ja esitellä itsensä lyhyesti.
ȇȇAuttaa osallistujaa tuomaan esille, kuka hän on yksilönä ja persoonana. Esittelyn
avulla hän voi tuoda näkyville sen, mikä hänelle on tärkeää ja merkityksellistä ja
kuinka hän toivoo itseään kohdeltavan vuorovaikutussuhteissa. Hän voi kertoa,
mitä hän haluaa ja kuinka häntä voi auttaa voimaan hyvin. Työskentely esittelyn
valmistamiseksi voi olla tärkeä. Esittelyä tehdessään osallistuja voi löytää ja
tuoda näkyväksi hyviä asioita itsestään ja oppia tuntemaan itseään paremmin.
ȇȇAuttaa ohjaajaa tuntemaan osallistujaa ja huomioimaan hänen vahvuutensa ja
hänelle tärkeät asiat. Auttaa ottamaan huomioon osallistujan tarpeita ja
vastaamaan siihen, miten tämä toivoo itseään kohdeltavan. Kuvaus voi auttaa
ohjaajaa näkemään yksittäisten asioiden takaa syvempiä merkityksiä.
ȇȇAuttaa yhteistoimintaa ja suhteen luomista, kun osallistuja saa valita tavan, jolla
kertoa itsestään. Ohjaaja osoittaa kiinnostusta osallistujan persoonaa ja hänelle
merkityksellisiä asioita kohtaan. Ohjaaja mukauttaa työskentelyprosessia
sensitiivisesti osallistujan yksilöllisyys ja esimerkiksi vuorovaikutusvalmiudet ja
kommunikointitavat huomioon ottaen.

Prosessin jatko. Esittely on käytettävissä kuntoutusprosessin aikana eri tilanteissa. Tietoja voi käyttää luontotoimintaan liittyvien valintojen teossa. Sitä voi käyttää luontotoiminnan arvioinnissa: toteutuvatko osallistujalle tärkeät asiat ja se, miten hän toivoo
itseään tuettavan. Osallistuja voi täydentää Yhden sivun esittelyä sen jälkeen, kun asioita on tullut esille muilla yksilökeskeisen suunnittelun työvälineillä tai muulloin luontotoiminnan aikana.
Soveltaminen. Yhden sivun esittelyjä voi tehdä eri tilanteisiin, esimerkiksi Minä työntekijänä, Minä tiimin jäsenenä, Minä ja suhteeni luontoon, Minä valokuvaajana.

Toteutus
Nimi
Kuva

2. Mitä ihmiset
arvostavat minussa

1. Mikä minulle on tärkeää

3. Kuinka autat minua...

Paikka
Tila, jossa saa luovan ja luottavaisen
ilmapiirin.
Tarvikkeet
Pohjapaperi, jossa on otsikot kuvattavista
asioista. Muut tarvikkeet toteutustavan
mukaan.
Kesto
Vaihtelee valitun toteutusmuodon mukaan.

Osallistujan on hyvä saada muistin tueksi paperi, jossa on tiedot esittelyyn tulevista
aiheista, vaikka hän ei tekisi omaa kuvaustaan kyseiselle pohjalle (Liite 2).
Nimi ja kuva. Pyydä osallistujaa valitsemaan itsestään lähiaikoina otettu kuva.
Pyydä osallistujaa ajattelemaan itseään ja kuvailemaan mahdollisimman konkreettisesti seuraavat asiat:
1. Mikä sinulle on tärkeää ja merkityksellistä? Kuvauksen on hyvä olla
yksityiskohtainen ja konkreettinen. Voit esittää esimerkiksi seuraavia
apukysymyksiä: ”Mitkä ovat sinulle tärkeitä asioita? Ketkä ovat tärkeitä ihmisiä?
Millaiset harrastukset ja tekemiset ovat tärkeitä? Mitkä paikat ovat tärkeitä?
Mikä on sinulle kaikkein tärkeintä elämässä?” Tai voit sanoa: ” Kerro sellaisia
asioita, jotka kuvaavat sitä, millainen ihminen sinä olet ja mitä arvostat eniten.”
2. Mitä muut sinussa arvostavat? Jos tämä aihealue tuntuu osallistujalta vaikealta,
voi otsikon muuttaa: ”Mistä ihmiset pitävät minussa” tai ”Hyviä asioita minusta”.
Tarkoitus on, että osallistuja löytää positiivisia asioita, vahvuuksia ja kykyjä.
Mukauta kysymyksiä ja anna tukea tarpeen mukaan. Käytä tarvittaessa
apukysymyksiä: ”Missä sinä olet lahjakas tai taitava? Mistä sinua on kehuttu?
Mistä ihmiset, jotka tuntevat sinut, sanovat pitävänsä sinussa?” Voit kannustaa
osallistujaa kysymään näitä asioita ystäviltään ja sukulaisiltaan, jonka jälkeen
hän voi täydentää kuvausta.
3. Miten toimien sinua voi parhaiten auttaa ja tukea? Tarkoitus on, että osallistuja
kertoisi sellaista tietoa, jota toisten on hyvä tietää, jotta he voivat ottaa
osallistujan tarpeet ja toivomukset huomioon. Voit esittää esimerkiksi seuraavia
apukysymyksiä: ”Mitä ihmiset voisivat tehdä, jotta sinun olisi hyvä olla? Mitä
tulisi ottaa huomioon? Miten toiset voivat auttaa sinua onnistumaan? Mitä
ihmisten pitäisi tietää sinusta, jotta he osaavat kohdella sinua haluamallasi
tavalla? Miten ihmisten pitäisi ottaa huomioon sinun temperamenttisi? Jos voit
huonosti, miten sinua voisi auttaa?”
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Yhden sivun esittely
luontoon liittyen

Yhden sivun esittely luontoon liittyen on tapa jäsentää omaa luontosuhdettaan ja esitellä itsensä.
ȇȇAuttaa osallistujaa jäsentämään ja tuomaan näkyväksi, mikä hänelle on tärkeää
ja merkityksellistä luontoon liittyen sekä mitä luonto-osaamista ja vahvuuksia
hänellä on. Sen avulla hän voi kuvata, millaista apua, tukea tai ohjausta hän
toivoo saavansa luontotoiminnassa, esimerkiksi maatilalla tai retkien aikana. Jos
esittelyn tekemiseen liittyy valokuvausta, videointia tai kuvien käyttöä, se voi
tukea voimaantumista.
ȇȇAuttaa ohjaajaa osallistujan tuntemisessa. Auttaa huomioimaan hänen
vahvuutensa, hänelle tärkeät asiat ja sen mitä hän haluaa oppia. Auttaa ohjaajaa
ja luontotoiminnan tarjoajaa vastaamaan osallistujan tarpeisiin ja siihen, miten
hän toivoo itseään kohdeltavan luontoon tukeutuvan kuntoutuksen aikana.
ȇȇAuttaa yhteistoimintaa, kun esittelyä käytetään kuntoutusprosessin aikana eri
tilanteissa.

Prosessin jatko. Esittelyn tuomaa tietoa voi käyttää valintojen teossa kuten sopivan toimintamuodon, toiminnan ja luontotoimijan löytämisessä. Käytetään toiminnan arvioinnissa selvitettäessä esimerkiksi sitä, vastaako toiminta osallistujan omia mieltymyksiä, voiko hän käyttää vahvuuksiaan ja saako tarvitsemaansa tukea.
Soveltaminen ryhmätoiminnassa. Yhden sivun esittelyn avulla kukin osallistuja voi kertoa itsestään, jolloin muut ryhmäläiset, ohjaaja ja luontotoimija saavat nopeasti käsityksen siitä, kuka henkilö yksilönä on ja mikä hänelle on tärkeää ja merkityksellistä.
Ryhmä voi toimintaansa suunnitellessa ottaa huomioon, miten kukin voisi käyttää vahvuuksiaan ja oppia uutta. Kun osallistuja saa palautetta toiminnastaan, arvostettavien
asioiden listaa kannattaa täydentää.

Toteutus
Paikka
Myönteistä tunnelmaa luova, kaunis tila. Valokuvan ottamiseksi voi tehdä retken mielipaikkaan.
Tarvikkeet
Pohjapaperi, jossa on kuvattavat asiat. Tarvikkeet vaihtelevat toteutustavan mukaan. Tuotos voi olla esimerkiksi isolle paperille tehty
kuvaus. Osan voi tehdä keräämällä luonnosta
itseä kuvaavaa materiaalia ja valokuvata ne.
Kesto
Vaihtelee sovitun toimintatavan mukaan.
Osallistujan on hyvä saada muistin tueksi paperi, jossa on tiedot esittelyyn tulevista
aiheista (Liite 3).
Nimi ja kuva. Pyydä osallistujaa valitsemaan itsestään ensisijaisesti valokuva, johon
liittyy miellyttäviä kokemuksia, esimerkiksi kuva, jossa hän on mielipaikassaan tai
mielipuuhassa.
Pyydä osallistujaa ajattelemaan itseään ja kuvailemaan mahdollisimman konkreettisesti seuraavat asiat:

1. Mikä sinulle on tärkeää ja merkityksellistä luontoon ja luontotoimintaan liittyen? Apukysymyksiä: ”Mistä asioista, ihmisistä ja paikoista sinä pidät? Mistä olet kiinnostunut? Mitä et missään nimessä haluaisi tapahtuvan tai millaisessa paikassa olla?”
2. Mitä muut sinussa arvostavat? Apukysymyksiä: ”Mitä luontosuhteeseen ja luontoosaamiseen liittyvää muut arvostavat sinussa? Millaisia arvostettuja rooleja sinulla on? Mitä taitoja ja osaamista sinulla on? Mistä olet saanut tunnustusta?”
3. Miten toimien sinua voi parhaiten auttaa ja tukea luontotoiminnassa? Apukysymyksiä: ”Kun ihmiset ovat tekemisissä kanssasi, miten toivot heidän konkreettisesti
toimivan? Mitä toivoisit ohjaajalta, luontotoiminnan tarjoajalta, toisilta ryhmäläisiltä? Mitä ihmisten pitäisi tietää sinusta, jotta he osaavat kohdella sinua haluamallasi
tavalla? Miten toiset voivat auttaa sinua onnistumaan? Miten toiset voisivat saada
olosi tuntumaan hyvältä? Jos voit huonosti, miten sinua voisi auttaa?”
4. Mitä sinä haluaisit oppia, kokeilla tai tehdä luontoon tukeutuvassa kuntoutuksessa?
Miten sinua voisi parhaiten auttaa onnistumaan siinä?
Osallistuja voi esitellä itsensä myös kokoamalla tiedot lomakkeelle. Liitteenä 4 on Luontoa elämään!- hankkeen lomake ”Osallistujan esittely”.
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Elämäntarina luontoon liittyen

Elämäntarina on tapa reflektoida ja tuoda näkyväksi elämäntapahtumia luontokertomuksen avulla.
ȇȇAuttaa osallistujaa reflektoimaan ja jäsentämään menneisyyttään. Visuaalinen
elämäntarina tekee näkyväksi osallistujan menneisyyttä, suhdetta luontoon,
luonnossa tapahtuvaan toimintaan sekä ihmisiin ja paikkoihin. Parhaimmillaan
elämäntarinan kertominen ja näkyväksi tuleminen on voimauttava prosessi.
Työskentelyprosessin aikana ja sen tuloksena löytynyt tieto voi auttaa
osallistujaa itsensä tuntemisessa sekä tulevan luontotoiminnan suunnittelussa ja
valinnassa.
ȇȇAuttaa ohjaajaa tuntemaan osallistujaa sekä hänen elämäänsä ja siihen
vaikuttavia tekijöitä. Luontoon liittyvässä elämäntarinassa voi tulla esille
sellaisia sensitiivisiä asioita, joista voi olla vaikea puhua suoraan.
ȇȇAuttaa yhteistoimintaa, koska toteutus on hyvin yhteistoiminnallinen prosessi.
Osallistuja saa aikaa ohjaajan piirtäessä elämäntarinaan liittyvät paikat,
tapahtumat, ihmiset ja tekemiset. Tarina tulee nähdyksi ja osallistuja kuulluksi.
Osallistuja itse on johtaja, joka ohjaa ja arvioi, ymmärtääkö ohjaaja oikein ja
vastaako piirros sitä, mitä hän tarkoittaa. Prosessi itsessään voi olla
kuntouttava. Yhteinen analysointi voi auttaa oivaltamaan, mikä osallistujalle on
sellaista merkityksellistä toimintaa, joka voisi luontotoiminnassakin vahvistaa
häntä.

Prosessin jatko. Elämäntarinassa esiin tulleita asioita otetaan huomioon valittaessa ja
suunniteltaessa luontotoiminta.
Soveltaminen. Elämäntarinaa voi käydä läpi myös luonnossa luonnon materiaaleja, näkymiä ja paikkoja hyödyntäen sekä niistä valokuvia ottaen.

Toteutus
Paikka
Ensin voi kävellä yhdessä luonnossa, istua
tulilla tai veden äärellä ja luoda tunnelmaa. Mahdollisuuksien mukaan osallistuja voi valita paikan. Rauhallinen tila, jossa
on vapaata seinätilaa ja kaunis ympäristö.
Tarvikkeet
Fläppipaperia, erivärisiä tusseja, väriliituja ja merkkauskyniä, maalarinteippiä.
Kesto
Kertominen ja piirtäminen kestää noin
yhden tunnin.
ȇȇPyydä osallistujaa kertomaan siitä, miten luonto on näkynyt hänen elämässään
lapsuudesta nykyhetkeen. Voit esittää apukysymyksiä kuten: ”Missä olet asunut,
millaisissa paikoissa ollut…, milloin…, kenen tai keiden kanssa…, millaiset
tunnelmat, merkitykset… ”. Kuvaa ja piirrä fläppipaperille osallistujan
luontosuhteeseen ja luontotoimintaan liittyvää elämäntarinaa sitä mukaa, kun
hän siitä kertoo. Tarkista, voiko asian kuvata niin kuin teit, ymmärsitkö oikein
yms. Lopuksi käy elämäntarina vielä läpi, jotta osallistuja voi korjata tai
täydentää sitä. Pyydä tarvittaessa osallistujaa näyttämään, miten hän itse asian
kuvaisi.
ȇȇKun elämäntarina on valmis, tarkastelkaa sitä yhdessä. Etsikää, löytyykö
kuvauksesta merkityksellisiä tai voimauttavia asioita. Jakakaa kokemus
tekemisestä ja tilanteesta ja sopikaa piirretyn kuvan käytöstä. Siitä voi ottaa
valokuvan ja tallentaa tai tulostaa sen.
ȇȇUsein asioiden prosessointi yksilöllä jatkuu vielä illalla, joten kokemuksiin
kannattaa palata vielä seuraavana päivänä.
ȇȇHuomio! Ohjaajana sinun tulee olla sensitiivinen aistimaan ja tukemaan
osallistujaa, jos menneisyydestä nousee esiin herkkiä, surullisia tai synkkiä
asioita. Voit osoittaa myötätuntoa ja käsitellä tunteita oman koulutuksesi ja
osaamisesi mukaan. Tarvittaessa voit keskustella osallistujan halusta hakeutua
mielenterveyspalveluihin
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Luontounelmien taulu

Luontounelmien taulu on tapa kuvata ja tuoda näkyville omia unelmia ja toiveita.

ȇȇAuttaa osallistujaa jäsentämään ja konkretisoimaan luontoon liittyviä toiveitaan
ja unelmiaan. Jollekin tekeminen merkitsee sitä, että voi pitkästä aikaa
unelmoida ja saada toivoa tulevaisuuteen. Osallistujalle voi tulla mieleen aiempia
hyviä luontokokemuksia. Unelmointi herättää toivoa, mikä auttaa
kuntoutumisessa. Osallistuja voi kokea unelmoinnin ja toiminnallisen
työskentelyn voimauttavana.
ȇȇAuttaa ohjaajaa tuntemaan osallistujaa ja hänelle merkityksellisiä asioita. Ohjaaja
saa aineksia, joita myös hän voi tuoda esiin luontotoiminnan tavoitteita
yhteistoiminnallisesti asetettaessa.
ȇȇAuttaa yhteistoimintaa, kun osallistuja voi vapaasti ja toiminnallisesti tuoda esiin,
mitä luontounelmia ja haaveita hänellä on. Luontokuvat vahvistavat positiivista
mielialaa ja tunnelmaa.

Prosessin jatko. Valitaan, mitä unelmaa kohti lähdetään työskentelemään. Unelmasta
voi johtaa toteuttamiskelpoisen, konkreettisen tavoitteen. Sen jälkeen etsitään ja sovitaan keinot sen saavuttamiseksi. Voidaan laatia toimenpidesuunnitelma, jota toteutetaan.
Soveltaminen ryhmätoiminnassa. Pienryhmässä osallistujat voivat auttaa toisiaan kuvien löytämisessä. Osallistujat oppivat tuntemaan toisiaan ja jakamaan toiveita. Ryhmäläiset voivat löytää yhteisiä unelmia, joita toteutetaan.

Toteutus
Paikka
Voidaan tehdä sisätiloissa tai luontoympäristössä. Ensin voidaan kävellä ulkona,
istua tulilla tai veden äärellä. Luontopolulla kävely voi virittää tunnelmaa. Viihtyisä tila, jossa on pöytiä.
Tarvikkeet
Isoja kartonkeja, erivärisiä tusseja, väriliituja ja merkkauskyniä, aikakauslehtiä,
luontolehtiä, mainoslehtiä, liimaa, sakset
tai sähköisessä versiossa digitaaliset kuvat.
Kesto
Noin kaksi tuntia
ȇȇPyydä osallistujaa tekemään kuvataulu toiveistaan ja unelmistaan luontoon
liittyen. Taulussa voi käyttää kuvia ja tekstiä. Kannusta unelmoimaan ilman
rajoituksia. Anna aikaa ilman suorituspaineita.
ȇȇTarvittaessa voit antaa vinkkejä tai kohdistaa unelmat koskemaan tiettyjä asioita
luontoon liittyen, esimerkiksi: ”Mitä työtä osallistuja haluaisi tehdä
luontoympäristössä, maatilalla, puistossa tai ulkona? Mitä osallistuja haluaisi
oppia? Mitä luontoon liittyviä harrastuksia hän haluaisi itselleen?”
ȇȇOsallistuja kertoo taulustaan ja unelmistaan. Keskustellaan yhdessä. Kun
osallistuja on kuvannut unelmansa, voitte etsiä ja miettiä, mistä unelmassa
pohjimmiltaan on kyse. Mitkä unelmaan liittyvät asiat ovat tärkeitä
osallistujalle? Kun löydätte, mistä unelmassa pohjimmiltaan on kyse, voitte
lähteä etsimään askeleita eteenpäin.

Ryhmän jäsenet voivat tutustua toisiinsa unelmien
kautta.
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Omien taitojen ja vahvuuksien
kuvaus

Omien taitojen ja vahvuuksien kuvaus on keino jäsentää ja kertoa hyviä asioita itsestä.
ȇȇAuttaa osallistujaa näkemään omia vahvuuksia. Työskentelyn avulla on
mahdollista löytää uusia asioita, harrastuksia tai tekemistä, jossa kykyjä voi
käyttää. niin että voi päättää, millaiset toiminnat soveltuvat itselle.
ȇȇAuttaa ohjaajaa tuntemaan osallistujaa ja huomioimaan hänen vahvuutensa.
Auttaa ohjaajaa ja luontotoiminnan tarjoajaa vastaamaan yksilön tarpeisiin ja
siihen, missä voi käyttää vahvuuksiaan ja harjoitella ja vahvistaa taitojaan tai
kokeilla uusia haasteita. Ohjaaja voi nähdä sellaisia osallistujan kykyjä ja
vahvuuksia, joita osallistuja voisi käyttää toisten hyväksi.
ȇȇAuttaa yhteistoimintaa, koska kuvien etsiminen lehdistä antaa aikaa ajatella,
työstää ja löytää vahvuuksia.

Prosessin jatko. Tietoa voi käyttää mielekkään luontotoiminnan suunnitteluun, jotta
kyvyt, osaaminen ja vahvuudet tulevat käyttöön. Tietoa voi käyttää valittaessa luontotoiminnan muotoa ja toiminnan sisältöä sekä etsittäessä sopivaa paikallista luontotoiminnan tarjoajaa. Jos kuntoutuksen aikana tekee päiväkirjaan merkintöjä onnistumisen kokemuksista tai ottaa valokuvia, niin vahvuuksien taulua voi täydentää.
Soveltaminen ryhmätoiminnassa. Ryhmässä osallistujat oppivat tuntemaan toistensa
vahvuuksia. Yhteissuunnittelussa käytetään tietoa vahvuuksista hyväksi, osallistuja
voi kirjata näkyviin tai tuoda muuten esille, miten hän haluaisi käyttää osaamistaan ja
vahvuuksiaan ryhmässä.

Toteutus
Paikka
Voidaan tehdä sisätiloissa tai luontoympäristössä. Ensin voidaan kävellä ulkona,
istua tulilla tai veden äärellä. Luontopolulla kävely voi virittää tunnelmaa. Viihtyisä tila, jossa on pöytiä.
Tarvikkeet
Isoja kartonkeja, erivärisiä tusseja, väriliituja ja merkkauskyniä, aikakauslehtiä,
luontolehtiä, mainoslehtiä, liimaa, sakset
tai sähköisessä versiossa digitaaliset kuvat.
Kesto
Noin kaksi tuntia
Voit valita asiaksi osallistujan vahvuudet ja taidot luontoon ja luontotoimintaan liittyen
tai yleensä kaikki hänen vahvuutensa ja taitonsa ilman rajausta. Mikäli taulu kuvaa
kaikkia niitä vahvuuksia ja taitoja, joita osallistujalla on, esille voi tulla voimavaroja,
joita hän voi käyttää myös luontotoiminnassa.
Voit jo etukäteen pyytää osallistujaa kysymään läheisiltään tai ystäviltään, millaisia
vahvuuksia, taitoja ja osaamista he kokevat hänellä olevan. Voit myös pyytää osallistujaa selaamaan vanhoja valokuvia ja löytämään niiden kautta vahvuuksia.
ȇȇPyydä osallistujaa kuvaamaan omia vahvuuksiaan, taitojaan ja osaamistaan
leikkaamalla lehdistä sopivia kuvia sekä tekstiä ja valmistamalla niistä taulu.
Osallistuja voi myös kirjoittaa, piirtää tai maalata ne asiat, joista ei löydy kuvia.
Taulu voi olla yhdistelmä valokuvia, lehtileikkeitä, netistä tulostettuja kuvia,
piirroksia ja tekstiä.
ȇȇTaulussa voi olla myös mukavia luonteenpiirteitä ja kaikkea hyvää, mitä itsessä
on. Voit esittää apukysymyksiä: ”Onko sinulla sellaista osaamista, jota koet
itselläsi joskus olleen, mutta joka on unohtunut? Mikä on tai oli sellaista
osaamista, joka saa sinut tuntemaan itsesi hyväksi? Tuleeko sinulle mieleen
jotain tilanteita, joissa olet auttanut toisia.”
ȇȇKun taulu on valmis, pyydä osallistujaa kertomaan sen sisällöstä. Keskustelkaa
myös kuvauksen tekemiseen liittyvästä kokemuksesta.
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Osallistumisen mahdollisuudet

Osallistumisen mahdollisuudet -työväline on ensisijaisesti keino etsiä mahdollisuuksia
liittyä lähi- ja paikallisyhteisöön luontotoiminnan kautta.
ȇȇAuttaa osallistujaa tarkastelemaan toimintoja ja tilanteita, pohtimaan oman
toimintansa mahdollisuuksia ja suunnittelemaan tulevaa toimintaansa. Auttaa
pohtimaan sitä, kuinka voi käyttää vahvuuksiaan yhteisössä tai ryhmässä.
Auttaa jäsennellysti ajattelemaan ja näkemään, mitä mahdollisuuksia olisi liittyä
yhteisöön, saada uusia suhteita ja antaa oma panoksensa yhteisössä.
ȇȇAuttaa ohjaajaa analysoimaan osallisuuden mahdollisuuksia lähi- ja
paikallisyhteisössä luontotoiminnan kautta. Auttaa tarjoamaan osallistujalle
erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia ryhmässä ja yhteisössä.
ȇȇAuttaa yhteistoimintaa ja rohkaisee luovaan ajatteluun. Osallistuja, ohjaaja ja
mahdollisesti luontotoiminnan tarjoaja voivat yhdessä havainnollisesti
tarkastella erilaisia tilanteita ja suunnitella osallistujan toiveiden mukaista
osallistumista. Voidaan yhdessä etsiä mahdollisuuksia kohti vahvempaa
osallisuutta lähi- ja paikallisyhteisössä osallistujan halun ja mielenkiinnon
mukaan.

Prosessin jatko. Etsitään todelliset mahdollisuudet, toimitaan ja seurataan osallisuuden
toteutumista. Nostetaan näkyväksi se, miten eri tekemiset ovat olleet merkittäviä toisten tai yhteisön kannalta.
Soveltaminen. Soveltuu hyvin käytettäväksi ryhmän ideoidessa luontotoimintaa. Voi
käyttää suunnittelun ja seurannan välineenä. Voidaan soveltaa yksilötasolla, jos yksilö
haluaa vahvistaa oman panoksen antamista ryhmässä tai liittyä enemmän yhteisöön.

Toteutus
Olla
läsnä
Olla läsnä
ja vuorovaikutuksessa

Antaa oma
vaikuttava
panos
yhteisön
hyväksi

LÄHI- JA
PAIKALLISYHTEISÖÖN
liittymisen mahdollisuudet
luontotoiminnan kautta
Osallistua
aktiivisesti
tutussa
yhteisössä

Luoda
uusia
yhteyksiä
ja osallistua
aktiivisesti

Paikka
Voidaan toteuttaa sisä-tai ulkotiloissa.
Luontoympäristö tai kävely lähiympäristössä voi virittää luovuuden tilan.
Tarvikkeet
Fläppipaperia tai A3-kokoisia papereita, erivärisiä tusseja, maalarinteippiä.
Kesto
1-2 tuntia.

Osallistumisen mahdollisuudet -työvälinettä voi käyttää useammalla tavalla.
Ryhmässä työvälinettä voi käyttää esimeriksi seuraavasti:

ȇȇKirjaa osallistumisen muodot eri fläpeille tai isoille papereille. Luototoimintaan
osallistuva ryhmä voi yhdessä työntekijöiden kanssa ideoida aivoriihitekniikalla,
piirtää ja kirjoittaa fläpeille, mitä erilaisia toiminnan mahdollisuuksia
lähiyhteisössä voisi olla osallistumiselle.
ȇȇKannusta ryhmätoiminnassa, esimerkiksi suunniteltaessa retkeä, jäseniä
etsimään erilaisia mahdollisuuksia ja tehtäviä. Tue sitä, miten kukin haluaisi
osallistua ja mitä mahdollisuuksia kullekin löytyy omien vahvuuksien
käyttämiseen.

Yksilöohjauksessa työvälinettä voi soveltaa esimerkiksi seuraavasti:

ȇȇTue osallistujaa tuomaan esiin ja suunnittelemaan, miten omia vahvuuksia ja
mielenkiinnon kohteita voisi käyttää ryhmässä.
ȇȇAuta osallistujaa suunnittelemaan, miten omia kiinnostuksen kohteita (se mitä
hän tekee tai mitä haluaisi tehdä) käyttäisi ja muuttaisi niin, että osallisuus
kasvaisi kohti oman panostuksen antamista (esimerkiksi, miten oma
valokuvausharrastus hyödyttäisi koko ryhmää).
ȇȇVoit yhdessä osallistujan kanssa ideoida, löytyisikö sellaisia uusia kiinnostuksen
kohteita, jotka mahdollistaisivat hänelle yhteyksien luomisen toisiin, toisten
auttamisen tai yhteisöön vaikuttamisen (mikäli ne ovat hänelle tärkeitä asioita).
Kysy, mitä osallistujan mielestä pitäisi tapahtua, jotta uusi asia voisi toteutua.

Ohjaajan tehtävänä on myös etsiä kumppaneita ja vaikuttaa lähi- ja paikallisyhteisöön,
jotta yhteisöön liittyminen luontotoiminnan avulla mahdollistuu.
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Vaaka -työväline

Vaaka-työväline on tekniikka eri näkökulmien tarkastelemiseksi ja ratkaisujen tekemiseksi.
ȇȇAuttaa osallistujaa ymmärtämään, millaiset asiat ovat hänen terveytensä,
toimintakykynsä tai kuntoutumisensa kannalta ammattihenkilöiden tiedon ja
näkemyksen mukaan tärkeitä ja miksi. Auttaa kuntoutuksen ja toiminnan
tavoitteiden asettelussa ja valintojen teossa, jotta toiminta on mielekästä eli
osallistujalle merkityksellistä ja samanaikaisesti kuntoutumista tukevaa. Auttaa
näkemään asioita toiminnan sujuvuuden näkökulmasta.
ȇȇAuttaa ohjaajaa ymmärtämään asioita osallistujan näkökulmasta. Esimerkiksi
sitä, mitkä ovat hänen mielestään kuntoutuksen tavoitteita ja tärkeitä ja
ensisijaisia asioita arjessa. Auttaa näkemään asioita myös toimintaan
osallistuvan luontotoiminnan tarjoajan näkökulmasta.
ȇȇAuttaa yhteistoimintaa tuomalla näkyväksi, mitä luontotoiminnan eri toimijat
pitävät tärkeänä omasta näkökulmastaan. Näin kaikkien tarpeet voidaan ottaa
huomioon. Auttaa myös neuvottelemaan, jos toimijoiden näkökulmat ovat
ristiriidassa keskenään. Eri näkökulmia voidaan tarkastella rinnakkain
havainnollisesti. Kun ne on tehty näkyväksi, on helpompi etsiä ratkaisuja
asioihin, joissa on neuvoteltavaa. Voidaan esimerkiksi tavoitteissa etsiä
tasapainoa osallistujan itsemääräämisen ja terveyden välillä tai tavoitteiden ja
niiden realististen toteutumisen mahdollisuuksien välillä.

Prosessin jatko. Kun neuvottelutulokseen on päästy, sovitaan tilannekatsaus ratkaisun
toimivuuden arvioimiseksi.
Soveltaminen. Jos eri osapuolten välillä on erimielisyyksiä, on hyvä käyttää ulkopuolista fasilitaattoria, valmentajaa tai verkostokoordinaattoria.

Toteutus
Asia

Tärkeää
osallistujan
itsensä mielestä

Tärkeää muiden
toimijoiden
mielestä

Neuvoteltavaa / sovittavaa

Paikka
Tila valmistellaan yhteistoimintaa edistäväksi. Luonnonmateriaali, kukat ja luontotaulu lisäävät positiivista tunnelmaa.
Vapaata seinätilaa.
Tarvikkeet
Fläppipaperia, erivärisiä tusseja, väriliituja ja merkkauskyniä, maalarinteippiä.
Kesto
Asiasta riippuen 2-3 tuntia.

Työvälineen käyttö edellyttää vetäjältä puolueettomuutta ja siksi on tarvittaessa hyvä
käyttää ulkopuolista fasilitaattoria, valmentajaa tai verkostokoordinaattoria.
Vaaka-työväline sopii käytettäväksi esimerkiksi silloin, kun luontotoiminnan valinnassa etsitään tasapainoa osallistujan omien mieltymysten ja itselle tärkeiden asioiden ja
kuntoutus-, terveys- tai toimintakykynäkökulmien tai realististen toteutumismahdollisuuksien välillä.
Ohjeita vetäjälle:

ȇȇKirjaa asia ja osallistujien nimet fläppipaperille. Anna ensimmäinen puheenvuoro
osallistujalle, kysy ja kirjaa hänen mielipiteensä. Kysy muiden näkökulmat vasta
sen jälkeen. Lue koonti ja auta osallistujia tarkastelemaan molempia (kaikkia)
näkökulmia rinnakkain. Etsikää yhdessä ne, joista osallistujat ovat samaa mieltä.
Merkitse ne. Sitten auta nostamaan esiin ne näkökulmat, joista osallistujat ovat
eri mieltä ja jotka näyttävät vaativan neuvottelua. Osa voi ratketa heti, osa vaatii
enemmän aikaa.
ȇȇAlkuosan voit toteuttaa myös ”hiljaisena keskusteluna” eli pyydä jokaista
kirjaamaan hiljaa omat näkökulmansa. Siinä vaiheessa ei käydä vielä
keskustelua.

Jos ohjaaja toimii vetäjänä, häneltä vaaditaan erityistä herkkyyttä puolueettomuuden
suhteen ja sitä, että hän osoittaa ymmärtävänsä osallistujan näkökulmaa.
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Polku -työväline

Polku-työväline on keino suunnitella ja tehdä eteneminen kohti tavoitetta näkyväksi.
ȇȇAuttaa osallistujaa näkemään, mitä askelia on otettava, jotta hän voi toteuttaa
niitä asioita, jotka ovat merkityksellisiä tavoitteita tai osa unelmaa. Auttaa
näkemään, miten hän voi vaihe kerrallaan edetä kohti tavoitteitaan, esimerkiksi
kohti unelmaansa tai sitä osittain toteutettavaa realistista tavoitetta.
Työvälineen avulla voi tehdä toimintasuunnitelman itselle tärkeän asian
saavuttamiseksi.
ȇȇAuttaa ohjaajaa jäsentämään toimintaa yhdessä osallistujan kanssa, jolloin
tavoitteita kohti voi edetä askel kerrallaan. Auttaa ohjaajaa tarjoamaan
osallistujalle jäsentyneesti valinnan mahdollisuuksia.
ȇȇAuttaa yhteistoimintaa, kun kuntoutusta ja luontotoimintaa suunnitellaan
yhdessä. Kun tavoite ja etenemisen vaiheet tehdään näkyviksi, sitoutuminen ja
jaettu toimijuus vahvistuvat.

Prosessin jatko. Jokainen toimii sovitun mukaisesti. Sovitaan seurantatapaaminen, jossa etenemistä arvioidaan.
Soveltaminen. Polku-työvälineestä on erilaisia sovelluksia. Polkua voi kokeilla toiminnallisesti luonnossa: asetetaan sinne merkkitaulut, johon laitetaan tavoitevalokuva ja
suunnitellaan eri tauluihin etenemisen vaiheet. Otetaan valokuvat etenemisen eri vaiheista.
Polku-työvälinettä voi käyttää myös erilaisten ryhmien toiminnan suunnittelussa, koska sen avulla voi tehdä toimintasuunnitelman.

Toteutus
Paikka
Tila valmistellaan yhteistoimintaa edistäväksi.
Luonnonmateriaalia, kukkia, luontotaulu. Vapaata
seinätilaa. Prosessityövälineenä toteutettaessa eri
vaiheet voi toteuttaa eri paikoissa, myös luonnossa.
Tarvikkeet
Fläppipaperia, erivärisiä tusseja, väriliituja ja
merkkauskyniä, maalarinteippiä.
Kesto
2-3 tuntia. Prosessityökaluna toteutus voi olla askel kerrallaan.
Polku-työvälineen avulla tehdään tavoite näkyväksi, harkitaan valintoja, löydetään ratkaisuja ja saadaan eteneminen näkyväksi. Sen avulla voi tehdä toimintasuunnitelman.
Kun polku tehdään yhdessä fläpille näkyväksi, kaikki osalliset näkevät sen ja sitoutuminen toimintaan paranee. Suunnittelu etenee seuraavien vaiheiden mukaan: 1) Unelma 2) Konkreettinen, realistinen tavoite 3) Nykyinen tilanne 4) Keitä tarvitaan mukaan
5) Kuinka sitoudumme tavoitteen toteuttamiseen 6) Välitavoitteet 7) Ensimmäinen
askel. Suunnittelu voi edetä prosessina usean tapaamiskerran aikana tai yhden kerran
aikana tai vaikka leirillä. Ohjaaja on kumppanina ja tukee osallistujan valintoja eri vaiheissa. Joko osallistuja tai ohjaaja kirjaa asiat fläpille. Kannattaa myös piirtää!
1. Auta osallistujaa tuomaan esiin unelmansa ja valitsemaan niistä yksi. Kuvatkaa
se fläpille piirretylle polulle.
2. Auta osallistujaa löytämään konkreettinen tavoite, joka on mielekäs, positiivinen
ja realistinen.
1
3

4

5

6

7

8

2

3. Arvioikaa yhdessä, mikä tilanne on tällä hetkellä kyseisen tavoitteen suhteen.
4. Ideoikaa mahdollisuuksia tavoitteen saavuttamiseksi: esimerkiksi, mitä
toimintaa voisi olla, missä ja keiden kanssa.
5. Pohtikaa yhdessä, mitä kaikkea tulee tehdä, jotta tavoitteen saavuttaminen
onnistuu.
6. Mikä olisi ensimmäinen välitavoite?
7. Pohtikaa, mitkä ovat ensimmäiset askeleet välitavoitteen saavuttamiseksi. Tue
osallistujaa valinnassa.
8. Suunnitelkaa toimenpiteet, aikataulu ja seuranta.
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Toimii, ei toimi -työväline

Toimii, ei toimi –työväline on keino asioiden luokittelemiseksi ja analysoimiseksi monesta näkökulmasta. Siihen liittyy kiinteästi toimenpiteistä sopiminen.
ȇȇAuttaa osallistujaa analysoimaan omia ajatuksia ja selventämään, mitkä asiat
toimivat hyvin ja mitä tulee muuttaa. Silloin on helpompi löytää ratkaisuja ja
päättää, mitä tehdä. Ratkaisujen löytäminen voi olla voimauttavaa. Auttaa
selventämään, mitä hän haluaa ja mitä ei halua. Yhteistyössä toimittaessa auttaa
osallistujaa selventämään muille, mitä pitäisi tapahtua, jotta kyseinen asia olisi
hyvin.
ȇȇAuttaa ohjaajaa näkemään, miten asiat ovat osallistujan ja muiden näkökulmasta.
Auttaa jäsentämään ja analysoimaan tilannetta.
ȇȇAuttaa yhteistoimintaa, kun toimijat saavat omat mielipiteensä näkyväksi ja
näkevät toistensa mielipiteet. Näin niistä on helpompi keskustella. Osalliset
voivat analysoida kohdetta, asiaa tai tilannetta monipuolisesti.

Prosessin jatko. On hyvä sopia samalla toimenpiteistä ja tehdä niistä selkeä suunnitelma: kuka tekee, mitä ja milloin ja milloin on seurantakatsaus. Jos suunnitelmaa ei tehdä
samassa, niin valitaan kuitenkin kehitettävät asiat ja sovitaan uusi tapaaminen heti
lähiajalle.
Soveltaminen. Voidaan käyttää ryhmän toiminnan kehittämisessä. Ryhmä tuottaa työvälineen avulla käsityksen nykytilasta, eri näkökulmista sekä neuvottelee ja sopii tarpeellisista jatkotoimista.

Toteutus
Paikka
Tila valmistellaan yhteistoimintaa edistäväksi. Luonnonmateriaali, kukat ja luontotaulu lisäävät positiivista tunnelmaa.
Vapaata seinätilaa. Voidaan toteuttaa
myös luontoympäristössä, jos käytettävissä on työskentelyalusta.
Tarvikkeet
Fläppipaperia, erivärisiä tusseja, väriliituja ja merkkauskyniä, maalarinteippiä.
Kesto
noin 2 tuntia.
Toimii, ei toimi -työvälinettä voi käyttää monipuolisesti esimerkiksi 1) osallistujan osallisuuden tai kuntoutumisen edistymisen tarkastelussa 2) arvioitaessa, toteutuuko
luontotoiminnassa hänelle merkitykselliset asiat tai sellainen tuki, mitä hän toivoo saavansa 3) arvioitaessa ja kehitettäessä luontotoiminnan laatua esimerkiksi tarkastelemalla, mikä eri tahojen mielestä luontotoiminnassa toimii hyvin ja mikä ei toimi.
Työvälinettä käytettäessä on toimittava tilannekohtaisesti esimerkiksi, missä järjestyksessä käsittely etenee. Pääsääntö on, että luontotoimintaan osallistujalla on oltava
mahdollisuus tuoda näkemyksensä ensin. Toimijat voivat etukäteen valmistautua
muistiinpanoilla. Seuraava on yksi mahdollinen toteutustapa yhteistyötilanteessa
luontotoimintaa kehitettäessä (Liite 5).
ȇȇKirjaa aihe fläppipaperille. Pyydä luontotoimintaan osallistujaa kertomaan,
mitkä asiat toimivat hyvin tarkasteltavan kokonaisuuden suhteen ja mikä ei
toimi. Usein piirrokset auttavat hahmottamaan kokonaisuuden paremmin, joten
kannattaa kuvata asiat sekä piirtämällä että kirjoittamalla. Sen jälkeen pyydä
toisia kuvailemaan oma näkökulmansa. Nosta hyvin toimivat asiat puheeksi ja
käsitelkää sitä, miten ne turvataan jatkossakin. Priorisoikaa ei-toimivista
asioista tavoitteet, valitkaa konkreettiset toimenpiteet ja tehkää toimenpiteistä
toteutussuunnitelma.
ȇȇAlkuvaiheen voi tehdä myös hiljaisen keskustelun -menetelmällä, jolloin jokainen
kirjoittaa omalle fläpille näkökulmansa ja sitten kaikki asetetaan rinnakkain
tarkasteltavaksi. Voi myös käyttää isoja, kullekin osallistujalle erivärisiä
tarralappuja ja ryhmitellä ne fläpeille.
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Seuranta- ja tilannekatsaus

Seuranta- ja tilannekatsaus on yksilökeskeinen ja tulosorientoitunut palaveri. Siinä
varmistetaan yhteistoiminnallisesti osallisuutta ja kuntoutumista vahvistavan luontotoiminnan tuloksellisuus ja sovitaan toimenpiteistä. Sovelletaan yksilökeskeisiä työvälineitä.
ȇȇAuttaa osallistujaa olemaan aktiivinen toimija ja päähenkilö tilanteessa. Auttaa
suunnittelemaan mielekästä luontotoimintaa ja tulevaisuutta yhdessä toisten
kanssa.
ȇȇAuttaa ohjaajaa toimimaan yksilökeskeisesti. Jäsennelty eteneminen auttaa
tavoitteellisessa työskentelyssä.
ȇȇAuttaa yhteistoimintaa, kun kaikkien ajatukset tulevat näkyviin. Kaikki
osallistuvat tilannetiedon tuottamiseen ja paremman tulevaisuuden luomiseen.

Valmistelu etukäteen. Vinkkejä ohjaajalle: Tarkista osallistujan kanssa, mitä tavoitteita,
tuloksia ja muutoksia oli aiemmin sovittu. Kerää arviointitietoa. Neuvottele osallistujan kanssa paikasta ja kysy, mikä saisi hänet tuntemaan olonsa mukavaksi. Mitä asioita
hän haluaa käsitellä, kenet haluaa kutsua ja keiden on pakko olla mukana. Osallistuja
voi kutsua jonkun itselleen tärkeän henkilön mukaan. Kysy, mitä sinun tulisi tehdä, että
palaverista tulee onnistunut hänen kannaltaan.
On hyvä kertoa osallistujalle etukäteen, miten kokous pääpiirteittäin etenee ja mikä on
hänen oma roolinsa. Osallistuja voi valmistautua pohtimalla ja kirjaamalla itselleen,
miten luontotoiminta on vaikuttanut hänen elämäntilanteeseensa ja hyvinvointiinsa.
Ja mitä toiveita hänellä on tulevaisuuden suhteen kokonaisuutena ja luontotoimintaan
liittyen. Pyydä häntä vielä kokoamaan, mitä luontotoiminnassa on tapahtunut, mikä
toimii hyvin ja mikä ei hänen näkökulmastaan.
Prosessin jatko. Jokainen toimii sovitusti. Viimeistään sovitun ajan kuluttua pidetään
uusi seurantalaveri.
Soveltaminen. Voi olla kokonaisnaiskuntoutuksen kannalta tai luontotoiminnan.

Toteutus
Paikka
Ihannetilanteessa luontotoimintaan osallistujan toivomassa paikassa, jossa hän
tuntee olonsa mukavaksi.
Tarvikkeet
Fläppipaperia, tusseja, maalarinteippiä.
Kesto
Noin 2 tuntia.
Seuranta- ja tilannekatsauksen tavoitteena on selvittää, miten luontotoiminta vastaa
osallistujan tarpeisiin. Arvioidaan tämän hetkinen tilanne sekä osallisuuden ja kuntoutumisen vahvistumiselle asetettujen tavoitteiden ja toiveiden saavuttaminen. Sovitaan
miten toimitaan jatkossa. Ulkopuolinen fasilitaattori vapauttaisi ohjaajan toimimaan
osana ryhmää.
ȇȇKirjaa käsiteltävät aiheet etukäteen fläpeille. Kerro tapaamisen tarkoitus ja
työskentelytapa. 1. Ketkä ovat paikalla? (jokainen kirjaa itsensä) 2. Mitkä ovat
osallistujan vahvuudet ja mitä hänessä arvostetaan? (paikalla olijat kirjaavat tai
ne voi olla koottuna etukäteen fläpille esimerkiksi Yhden sivun esittelystä ja
palautteista).

Sen jälkeen edetään varsinaisiin vaiheisiin. Johda keskustelua otsikoiden alle tuoduista
asioista.
1. Pyydä osallistujaa kirjaamaan (tai esittelemään ohjaajan tukemana esiin valmistellun aineiston), mikä hänelle on tärkeää ja merkityksellistä nyt ja tulevaisuudessa? Ja
mitä muutostavoitteita hän on kuntoutumiselleen, arjen hallinnalle, yhteisöön liittymiselle yms. asettanut? 2. Mikä tilanne on nyt? Pyydä jokaista kirjoittamaan (tai kuvilla)
ajatuksiaan otsikon alle. Mikä toimii osallistujalle eri toimijoiden mielestä? Mikä ei toimi osallistujalle eri toimijoiden näkökulmasta? 3. Priorisointi. Mitkä ovat tärkeimmät
tai tärkein muutettava asia eri toimijoiden mielestä? Valitaan tärkein tai pari tärkeintä.
4. Miltä hyvä tilanne näyttää konkreettisesti em. priorisoidun asian suhteen? 5. Tarkistus. Muuttako tuo edellä tärkeimmäksi priorisoitu asia varmasti pitkällä tähtäimellä
sen, mitä tavoitellaan? 6. Pohditaan vielä mahdolliset esteet ja varmistetaan onnistuminen. 7. Laaditaan konkreettiset toimenpiteet. 8. Kirjaaminen. Toteutetaan ensisijassa
osallistujaa palvelevalla tavalla ja toiseksi dokumentointi varten.
Lopuksi kootaan kokemukset tästä palaverista, joko suullisesti tai kuvilla.
Seuranta- ja tilannekatsauksen 2+8 vaiheinen prosessi on kuvattu liitteessä 6.
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