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VÄHENNÄMME ERIARVOISUUTTA tarjoamalla 
kohderyhmän ihmisille uudenlaisia elämänkokemuksia, joihin 
heillä ei ehkä aiemmin ole ollut mahdollisuutta.

”Sinä todella  
YMMÄRRÄT  
 minua ja 
  tilannettani!”

hankkeen 
asiakas

Toiminnan 
ydinajatus

Meidät on yllättänyt: Ei mikään. Jo hankkeen suunnittelu-
vaiheessa on ollut mukana pitkän kokemuksen tuoma ymmärrys 
alasta, kohderyhmästä ja sen problematiikasta sekä ylipäätään 
ihmisyydestä.

Moka, josta olemme oppineet eniten: Pikkumoka sattui, kun pe-
lasimme minigolfia. Hankkeen vetäjä unohti lompakon, ja oli vä-
hällä joutua nolosti pummaamaan rahaa asiakkaina olevilta työt-
tömiltä ja oletettavasti vähävaraisilta ihmisiltä. Toinen työntekijä 
kuitenkin sattui paikalle ja pelasti tilanteen.

Meistä tekee erityisen aito kohtaaminen asiakkaiden kanssa ja to-
siasioiden tunnustaminen. Näistä seuraa asiakkaiden aito arvos-
tus hanketta ja sen vetäjää kohtaan, mikä mahdollistaa hankkeen 
tavoitteiden toteutumisen. Hankkeessa ei toteuteta sosiaalialal-
la niin paljon kuultua ympäripyöreää ”lässytystä”, jota asiakkaat 
ovat kurkkuaan myöten täynnä ja joka vahvistaa asiakkaiden toi-
seuden sekä eriarvoisuuden kokemusta.

Vaikuttavaksi työmme tekee se, että työtä tehdään aidon kohde-
ryhmälähtöisesti ja ihmisläheisesti täydellä innolla ja sydämellä.

Hanke tarjoaa yleissivistäviä ja 
yhteisökasvatuksellisia sekä yhteis- 
kuntaan integroivia palveluita: monen-
laista toimintaa ja palvelusisältöjä, jotka 
antavat asiakkaille uutta näkemystä 
maailmankuvaansa.

Toiminta voi olla elämyksellistä, 
kokemuksellista, tiedollista ja taidollista 
sisältöä. Muutosta tavoitellaan yksilön 
sisäisen motivoitumisprosessin kautta.

Hankeidea on lähtenyt Rauman Seudun 
Katulähetyksen toiminnoissa havai-
tusta tarpeesta tämänkaltaiselle 
palvelulle. 

OSANA yhteisöä

 Tärkeimmät faktat
• Toimimme Rauman seudulla 9/2018–12/2021.
• Näiden vuosien aikana tavoitamme 300 ihmistä.
• Hankkeessa on 1 työntekijä ja tilapäisesti vapaaehtoisia avustajia.
• Vuosibudjettimme on 60 000 €.
• Kun hanke päättyy, on tavoitteena jatkaa toimintaa uudella rahoituksella.

Timanttisin  
havaintomme
Hankkeen kohderyhmän ihmiset,
jotka ovat jo ylisukupolvisesti tottuneet 
lähipiirissään päihteidenkäyttöön, 
rikollisuuteen ja yhteiskunnan tuilla 
elämiseen, kaipaavat sitä, että joku 
asettaa heille rajoja. He ovat jääneet 
lapsuudessaan vaille turvallisia rajoja. 
Nyt aikuisena he odottavat, että heille 
näytetään, miten tullaan aikuisiksi ja 
yhteiskunnan täysvaltaisiksi jäseniksi. 
He nauttivat siitä, kun heitä kohtaan 
osoitetaan myös reiluja vaatimuksia 
antaa oma panoksensa, eikä heitä 
     käsitellä vain passiivisina vastaan- 
          ottajina, joilta koko ajan     
         kysellään ”mitä tukea vielä 
             tarvitset?”

LISÄÄMME OSALLISUUTTA mahdollistamalla 
kohderyhmän ihmisille kosketuspinnan sellaisiin 
yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin piireihin, joista heillä ei 
mahdollisesti ole aiempaa kokemusta.


