LÖYTÖRETKI
Vertais- ja harrastustoimintaa
työttömille ja osa-aikatyöntekijöille

”Tästä on tullut
tosi tärkee. Vaikka
nytkin aihe oli sellainen,
		 ettei se kiinnostanut,
					mutta silti oli
					vaan tultava.”
löytöretkeläinen

Toiminnan
ydinajatus
Löytöretki tarjoaa vertais- ja harrastustoimintaa työttömille ja osa-aikatyöntekijöille.
Toiminnassa keskitytään myönteisiin asioihin ja
omien voimavarojen ja vahvuuksien etsimiseen.
Löytöretken toiminta on avointa, vapaaehtoista
ja osallistujille maksutonta. Sisällöt muotoutuvat
osallistujien ja ohjaajan ideoiden ja toiveiden
pohjalta. Menetelminä mm. keskustelut, retket
sekä toiminnalliset ja luovat tehtävät.
Löytöretki on saanut alkunsa opintoihin
liittyvänä harjoitusryhmänä, joka
pilotoitiin Jyvälässä ennen
hankehakua.

VÄHENNÄMME ERIARVOISUUTTA:
Löytöretkeläiset pääsevät retkille ja osallistumaan
harrastuksiin, joihin heillä muuten ei olisi
mahdollisuutta. Löytöretki tarjoaa arkeen luksusta,
ja toimintaan voi tulla viettämään työttömyyden
vapaapäivää.

LISÄÄMME OSALLISUUTTA:
Löytöretkellä toimitaan vertaisesti ja jokainen
saa tulla juuri sellaisena kuin on. Osallistujat itse
päättävät, kuinka paljon he haluavat tarinastaan
jakaa. Parasta toiminnassa on kohtaamiset.

Meidät on yllättänyt moni asia. Kävijöitä ei niin vain löytynytkään,

joten tiedotuksella on ollut tärkeä rooli. Toisaalta kävijät ovat hyvin
sitoutuneita ja innostuneita. Heidän ideoistaan on syntynyt toimintaan yksittäistä sisältöä sekä kokonaisia viikkoteemoja.

Moka, josta olemme oppineet eniten: Löytöretkellä on mokailtu

siinä mielessä, että heittäydymme ohjaajina usein tuntemattomaan.
Emme tiedä etukäteen, tuleeko paikalle ketään vai tupa täyteen.
Improvisaatiotaitoja on tarvittu moneen otteeseen.

Meistä tekee erityisen yhteisöllisyys. Kun kuulimme osallistujiemme esittelevän itsensä toisilleen sen mukaan, kuinka kauan he ovat
käyneet Löytöretkellä, tiesimme tehneemme jotain oikein.

Vaikuttavaksi työmme tekee Löytöretken ympärille syntyvä ilmiöllinen yhteisöllisyys. Toiminnan tulee olla laadukasta ja mielenkiintoista, jotta se houkuttaa vapaa-aikaa enemmän. Maksuttomuus ei
riitä, vaan sisällöillä on merkitystä.

Tärkeimmät faktat
•
•
•
•

Timanttisin
havaintomme
Tätä toimintaa
pitäisi olla
tarjolla hankkeen
jälkeenkin!

Toimimme Keski-Suomessa 2018–2021. Näiden vuosien aikana tavoitamme 250 ihmistä.
Hankkeessa on 3 työntekijää, pari harjoittelijaa ja useita vapaaehtoisia.
Vuosibudjettimme on 130 000 €.
Kun hanke päättyy, jatkamme toimintaa Jyvälän kansalaistoimintana. Toivottavasti saamme
toiminnan ympärille myös yhteistyöverkoston, joka voisi yhdessä suunnitella ja toteuttaa toimintaa.

Löytöretki
Voimavaroja vahvistavaa vertaistoimintaa työttömille
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