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Ensikosketus Espoon seurakuntayhtymään tapahtui et-
siessäni töitä kesälle 2012. Kiinnostuin vapaaehtoistoi-
minnan kehittämisestä löytäessäni uutisen vasta käyn-
nistyneestä Korsi-projektista.
Yhteisen kirkkovaltuuston alulle laittaman Korsi-projek-
tin (2012-2014) tarkoituksena on ehkäistä espoolaisten 
nuorten ja vanhusten syrjäytymistä (Oravasaari 2014a). 
Korsi-projektin avulla halutaan myös kehittää uuden-
laista vapaaehtoistoimintaa, jonka toivotaan jäävän 
seurakuntien käyttöön myös projektin jälkeen (Espoon 
seurakunnat 2014a). Projekti on tarkoitettu etupäässä 
seurakuntien omia ja yhteisiä hankkeita varten. Seura-
kuntien omia hankkeita on 6.3.2014 mennessä rahoitettu 
34 (Oravasaari 2014a). 
Otin yhteyttä Espoon seurakuntayhtymän virastossa 
työskennelleeseen Korsi-projektista vastaavaan työnte-
kijään tarkoituksenani esitellä ideoita vapaaehtoistoi-
minnan kehittämiseksi palvelumuotoilun menetelmin. 
Korsi-projektista tarjottiin mahdollisuutta maisterityön 
tutkimuksen tekemiseen osana projektia. Yhteisten kes-
kustelujen pohjalta opinnäytetyön aiheeksi rajautui nuo-
risotyön vapaaehtoistoiminnan ja osallisuuden kehittä-
minen. 
Olarin seurakunnan ja Espoon seurakuntayhtymän hen-
kilökunnalle opinnäytetyötä varten suoritetut haastatte-
lut (mm. 1. haastattelu 2013) osoittivat, että Olarin seu-
rakunnan nuorisotyön ja seurakuntayhtymän viraston 
tavoitteet nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi 
ovat erilaisia. Virastossa tehtävä kokonaisvaltainen ja 
tulevaisuutta ennakoiva suunnittelu- ja kehitystyö eroaa 
nuorten seurakuntalaisten kanssa suoritettavasta käytän-
nön työstä. Seurakuntien toimiessa itsenäisesti, (Suomen 
ev.-lut. kirkko 2014a) eivät virastossa laaditut nuor-
ten vapaaehtoistyötä koskevat ehdotukset aina toteudu 
käytännössä (2. haastattelu 2013). Viraston edustajan 
mukaan osatekijänä on nuorisotyön pula työntekijöistä 
(4. haastattelu 2013). Kyse voi myös olla pystyvyydes-
tä oman työpanoksen kohdentamiseen ja rajaamiseen 
(Oravasaari 2014b).

Opinnäytetyön kohteeksi muotoutui lopulta nuorten 
vapaaehtoistoiminnan kehittämisen lisäksi vuorovai-
kutuksen edistäminen yhtymän viraston ja Olarin seu-
rakunnan nuorisotyötiimin välillä. Vuorovaikutuksen 
edistäminen toimi syynä työpajojen järjestämiselle ja 
nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittäminen keinona 
luoda vuoropuhelua kahden eri tahon välille. 
Seurakuntayhtymän viraston toiveena oli kehittää posi-
tiivisia toimintamalleja nuorten vapaaehtoistoiminnan 
muodossa. Vuorovaikutuksen parantamiseksi, vapaaeh-
toistoiminnan kehittämiseksi ja sidosryhmien osallista-
miseksi soveltuvat erityisesti yhteissuunnittelumenetel-
mät (co-design). Co-designin käytön pyrkimyksenä on 
tukea palveluiden kehittämistä, edistää yhteistyötä sekä 

parantaa asiakastyytyväisyyttä (Steen, Manschot & De 
Koning 2011, 53). 
Maisterityön tarkoituksena oli kehittää osallistavilla 
työskentelytavoilla dialogia ja vuorovaikutusta nuorten 
vapaaehtoistoiminnan ympärillä.
Työssä pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysy-
myksiin:

Kuinka yhteissuunnittelun menetelmillä voidaan kehittää 
Olarin seurakunnan nuorten vapaaehtoistoimintaa?

Kuinka yhteisuunnittelumenetelmillä voidaan edistää Es-
poon seurakuntayhtymän viraston ja Olarin seurakunnan 
välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta?

Työpajatyöskentelyn avulla luotujen konseptien on mää-
rä toimia inspiraation lähteenä, sekä mahdollisina nuor-
ten vapaaehtoistoiminnan palveluiden pilottiversioina. 
Konseptien käytännön toteuttaminen on kiinni Olarin 
seurakunnasta ja Espoon seurakuntayhtymän virastosta.
Muotoilijan roolina tässä työssä oli kerätä tietoa Espoon 
seurakuntien työntekijöille ja jäsenille suoritettujen haas-
tattelujen avulla, tulkita aineistosta nousseita tunteita ja 
ajatuksia, tarjota työkaluja ideoiden jatkokehittämistoi-
menpiteitä varten ja muokata työpajatyöskentelyssä syn-
tyneet ideat palvelukonsepteiksi. 

“KAIKKI MITÄ ME OLLAAN TÄSSÄ YRITETTY 
KEKSIÄ JA KEHITELTY JA VISIOITU NIIN 
VIELÄ NIISTÄ YKSKÄÄN EI OLE LÄHTENYT 
LIIKENTEESEEN.” *

1. JOHDANTO
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1.1 ORGANISAATIOKUVAUS: ESPOON SEURA-
KUNTAYHTYMÄ JA OLARIN SEURAKUNTA

Espoolaisista kaksi kolmesta kuuluu evankelis-luterilai-
seen kirkkoon (Espoon seurakunnat 2014b). 
Espoon seurakuntayhtymä koostuu kuudesta seurakun-
nasta. Seurakuntayhtymän virasto palvelee seurakun-
tia vastaamalla yhteisistä asioista, joihin kuuluvat mm. 
henkilöstö- ja talous, kiinteistöt, hautausmaat sekä vi-
estinnästä ja tietohallinnasta huolehtiminen. Seurakun-
nat päättävät itsenäisesti rahoitukseen ja henkilöstöön 
liittyvistä asioista. Päätöksen tekee seurakuntaneuvosto. 
(Espoon seurakunnat 2014c.)
Yhteinen kirkkoneuvosto käyttää operatiivista päätös-
valtaa. Yhteinen kirkkovaltuusto tekee strategisen tason 
päätökset. (Oravasaari 2014c).

Espoossa sijaitsevassa Olarin seurakunnassa on kes-
kimäärin 28 000 jäsentä. Olarin seurakuntaan kuuluu 
(Olarin lisäksi)  Kuitinmäki, Friisilä, Olarinmäki, Mat-
inkylä, Nuottaniemi, Tiistilä, Haukilahti, Henttaa, Niitty-
kumpu, Suurpelto ja Tontunmäki. (Espoon seurakunnat 
2014d.)

1.2 NUORTEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN 
TÄRKEYS SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAISELLE 
KIRKOLLE

Seurakuntien suurin menoerä on lapsi- ja nuorisotyö, 
johon kirkossa käytettiin vuonna 2011 335 miljoonaa eu-
roa (Kirkon tutkimuskeskus 2012, 323). Tulevaisuudessa 
kirkon varojen mahdollisesti vähentyessä (Kirkkohalli-
tus 2007a, 34) vastaavanlainen budjetointi ei ole päivän-
selvää (Kirkkohallitus 2012, 56). 

Maisterityötä varten haastatellulta Olarin seurakunnan 
nuorisotyöntekijältä kartoitettiin nuorten vaikutusmah-
dollisuuksia seurakunnan palveluita suunniteltaessa.  
Haastattelusta käy ilmi, että nuorten osallistamisessa 
seurakunnan toiminnan suunnitteluun on mahdollisuuk-
sia kehittämiselle:  

“Ja jotenkin mä ajattelinkin että nuoret pitäis saada mu-
kaan ja kaikista meidän suunnitteluista puuttuu ne joiden 
tarpeelle me tehdään ja se on ihan hirveen suuri ongelma 
.” (1. haastattelu 2013.)

Myös Meidän kirkko – Osallisuuden yhteisö-strategias-
sa (Kirkkohallitus 2007b) tähdennetään seurakuntaan 
muuttavien vastaanottamista, sekä nuorten ja nuorten 
aikuisten jäsenyyden vahvistamista. 

Nuorten epäyhtenäinen joukko tekee otollisen toimin-
nan suunnittelun haasteelliseksi (Kirkkohallitus 2012, 
19). Nuoret aikuiset sijoittuvat nuoriso- ja aikuistyön 
väliin kirkon eri aloille. Nuoria aikuisia on asiakkaina 
mm. perhetyössä, nuorisotyössä ja vapaaehtoistyössä (2. 
haastattelu 2013). Kohderyhmän palveluiden jakautumi-
nen eri tahoille tekee järjestelmällisen palveluiden suun-
nittelun hankalaksi. Myös enemmistö kirkosta eronneis-
ta on nuoria aikuisia (Kirkon tutkimuskeskus 2004, 177). 
Kirkko ei ole enää ajankohtainen elämässä, jonka täyt-
tävät työ, opiskelu, harrastukset, lähipiiri ja mahdollisesti 
tuore perhe (4. haastattelu 2013).

Siirtyminen työntekijäpainotteisesta työympäristöstä 
seurakuntalaisia osallistavaan toimintaan vaatii seura-
kuntien työkulttuurin muutosta (1. haastattelu 2013). 
Kirkon tulevaisuuden linjauksena onkin luopua työnteki-
jäkeskeisestä ajattelutavasta mahdollistaen vapaaehtoisia 
puhuttelevaa toimintaa (Kirkkohallitus 2007b).
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Kaavio 1. Espoon seurakuntayhtymä. Muokattu. “Espoon seurakuntien toiminnan tarkoituksena on tukea elämää ja luoda mahdolli-
suuksia kristillisen uskon ja rakkauden toteutumiselle.” (Espoon seurakunnat. 2014)



“MUT MEIL ON NIIN HYVÄ SE ON KUN ON TOMMOSET VA-
PAAEHTOISTYÖNTEKIJÄT ON YLEENSÄKIN SEMMOSIA SO-
SIAALISIA JA AVOIMIA NIIN MEIL ON SIIS NIINKU TOSI KIVAA 
KENENKÄ KANSSA TAHANSA TEHDÄ SITÄ TYÖTÄ.” * (5. haastattelu 2013)

Kuva 3
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2.1 YLEISTÄ SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAI-
SESTA KIRKOSTA

Seurakuntien tuloista valtaosa muodostuu verotuloista 
(Kirkon tutkimuskeskus 2012, 317).
Kirkko ylläpitää yhteiskunnalle merkityksellisiä toimin-
toja huolehtimalla hautaustoimesta, vastaamalla väes-
tökirjanpidosta ja suojelemalla kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita kiinteistöjä (Suomen ev.-lut. kirkko 2014b). 
Kirkon perustehtävänä on “kutsua ihmisiä armollisen 
Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja 
rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.” 
(Kirkkohallitus 2007b)

Kirkon yleisesti tärkeinä pidettäviin palveluihin  kuuluu 
mm. perheneuvonta ja parisuhdetyö, sururyhmät, 
diakoniatyö, lähetystyö, pyhät toimitukset, kuten kaste 
ja avioliittoon vihkiminen, jumalanpalvelusten toimitta-
minen, sekä lapsi- ja nuorisotyö. 

2.2 KIRKKOON KUULUMINEN JA SIITÄ 
EROAMINEN

76,43 prosenttia suomalaisista kuului evankelis-luterilai-
seen kirkkoon vuonna 2012-2013 (Väestörekisterikeskus 
2013, 16). Uskonnon omaehtoinen harjoittaminen koe-
taan tärkeäksi. Yli puolet suomalaisista rukoili vähin-
tään kerran vuodessa (Kirkon tutkimuskeskus 2012, 37).

Kirkkoon liittyi vuonna 2013 aikaisempaa runsaam-
min ihmisiä, yht. 15 142 henkilöä.  Kirkosta myös erosi 
keskimääräistä enemmän jäseniä. Eronneita oli vuonna 
2013 50 282. (Kirkon tiedotuskeskus 2014.)

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toimittamassa 
kyselyssä (Kirkon tutkimuskeskus 2012, 55)
kartoitettiin jäsenten kirkkoa koskevia toiveita ja 
odotuksia. 75 % vastanneista toivoi kirkon keskittyvän 
turvaamaan vähäosaisten oikeuksia. 
Auttamistyö pitää useat seurakuntien jäsenet kirkon 
yhteydessä (Kirkon tiedotuskeskus 2012).
Diakoniatyöntekijöiden tekemä auttamistyö sisältää  
työttömien tukemista, taloudellista avustamista, päihde- 
ja mielenterveysongelmaisten tukemista, kotikäyntejä, 
lähimmäispalvelua ja  vanhustyötä (Ev.-lut. kirkko 
2014c). 
Syinä kirkon jäsenyydelle pidetään myös kirkollisia 
toimituksia, kuten kaste ja vihkiminen, kulttuurisia teh-

täviä, joita ovat mm. juhlapyhien perinne, ja kummina 
toimiminen (Kirkon tiedotuskeskus 2012). 
Koska suurin osa seurakuntien tuloista koostuu kirkol-
lisverosta, (Kirkon tutkimuskeskus 2012, 317) aiheuttaa 
jäsenmäärän laskeminen (Kirkon tutkimuskeskuk-
sen julkaisuja 2012, 74) haasteita kirkon tarjoamien 
palveluiden toteutumiselle. Rakennemuutokset tulevat 
vähentämään kirkon työntekijöiden määrää (Kirkkohal-
litus 2007, 34).

Kuuluminen uskonnollisiin yhdyskuntiin on Uudella-
maalla heikompi muuhun maahan verrattuna (Tilasto-
keskuksen www-sivut. 2014). Helsinkiläisistä kirkkoon 
kuuluu 57,9 % (Helsingin seurakuntayhtymä 2013, 5)

Kirkon tutkimuskeskuksen mukaan eroamisen syiksi 
perustellaan pettymistä tai epäluottamusta kirkon työn-
tekijöihin tai kirkon esittämien mielipiteiden katsotaan 
sotivan yksilön omia mielipiteitä vastaan. Kirkollisveron 
maksamista pidetään perusteettomana, mikäli jäsenyy-
dellä ei ole enää merkitystä seurakuntalaiselle. (Kirkon 
tutkimuskeskus 2004, 100.)

Kirkosta eroajien enemmistö (70 %) on 18-39-vuotiaita. 
Kirkosta eronneista nuorista aikuisista miltei puolet 
suhtautuu kirkkoon piittaamattomasti. Uskonnon 
arvottomana kokeminen ja kirkollisveron välttely ovat 
suurimpia syitä eroamiselle.  Nuorille aikuisille (15-24) 
suurimpana syynä kirkkoon kuulumiselle on mahdolli-
suus kirkolliseen vihkimiseen. (Niemelä 2006.) 
Suhtautuminen perhearvoihin, sukupuolirooleihin, työ-
hön ja uskontoon on muuttumassa ihmisten arvomuu-
toksen yksityistymisen myötä (Kirkon tutkimuskeskus 
2012, 28).
Nykymaailmassa yksilön tarpeet asetetaan tärkeimmäk-
si. Tämä tekee yhteisöllisyyden muodostamisesta mut-
kikasta,  koska seurakunnan olemus rakentuu yksilöl-
listen seurakuntalaistensa avulla. Kirkon tulevaisuuden 
haasteena onkin yksilöllisen uskonnonharjoittamisen 
yhdistäminen kirkon edustamaan kollektiivisuuteen 
(Kirkon tutkimuskeskus 2012, 414).

2. TUTKIMUSKONTEKSTI

Tutkimuskontekstissa esitellään Suomen evankelis-lute-
rilaisen kirkon toimintaa, Olarin seurakunnan nuoriso-
työn palveluja sekä nuorten vapaaehtoistoiminnan jär-
jestämiseen ja nuorten tavoittamiseen liittyviä haasteita.
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Tilasto 1. Seurakuntien väestönmuutokset vuosina 1990-2012, % koko maan väkiluvusta. Muokattu. 
Kirkon tilastollinen vuosikirja 2012, 13

Tilasto 2. Kirkkoon liittyneet ja siitä eronneet vuosina 1990–2012. Muokattu. Kirkon tilastollinen vuosikirja 2012, 19
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VAMMAISTYÖ AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

HAUTAAN SIUNAAMINEN
taloudellinen avustaminen

HAUTAUSMAIDEN YLLÄPITO
JUMALANPALVELUKSET

MIELENTERVEYSONGELMAISTEN TUKIRYHMÄT

lasten päiväkerhot

partio Tukiasunnot
iltapäiväkerhot

nuorten illat

Työttömien tukeminen

KODIN SIUNAAMINEN

Kaavio 3. Ote luterilaisen kirkon toiminnasta ja tehtävistä. Muokattu. Suomen evankelis-luterilainen kirkko. 2014

Tilasto 3. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kokonaiskustannusten käyttö 2012. Muokattu. Toiminta- ja pääomakulut. Suomen evan-
kelis-luterilainen kirkko. 2014

LAPSI- JA NUORISOTYÖ 32 %
SEURAKUNTATYÖ 27 %
PALVELU 13 %
HAUTAUSTOIMI 11 %
MUSIIKKI 6 %
LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ 5 %
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 4 %
KIRKONKIRJOJEN PITO 2 %
MUU TOIMINTA JA KIINTEISTÖTOIMI 0,2 %
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2.3 NUORTEN VAPAAEHTOISTOIMINTA SUO-
MEN EVANKELIS-LUTERILAISESSA KIRKOSSA

Seurakuntalaiset toteuttavat yhdessä Kristuksen antamaa 
tehtävää. Seurakuntalaisille on annettu lahjoja joita tulee 
käyttää yhteiseksi hyödyksi. (Luoma 2011.)

Hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että
profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä
paimenet että opettajat, varustaakseen
kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön,
Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ef. 4:11-12

Euroopan parlamentin vuoden 2008 mietinnössä vapaa-
ehtoistyön roolista taloudellisen ja sosiaalisen yhteen-
kuuluvuuden edistämisessä vapaaehtoisuus määritellään 
seuraavin perustein:

1) Vapaaehtoistyötä ei tehdä taloudellista korvausta vas-
taan eli siitä ei makseta
2) Sitä tehdään omasta vapaasta tahdosta
3) Se hyödyttää kolmatta osapuolta perhe- ja ystäväpiirin 
ulkopuolella.
4) Se on kaikille avointa

Vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena ei ole viedä kirkon 
palkallisen työvoiman työtehtäviä vaan tukea seurakun-
tien työntekijöiden työtä. Tämä edellyttää seurakunnan 
työntekijältä asianmukaista ohjausta ja tehtäviin pereh-
dyttämistä (Nokelainen 2012).

Isosia pidetään seurakunnissa Suomen suurimpana yk-
sittäisenä vapaaehtoistoiminnan joukkona (1. haastattelu 
2013).  Isoskoulutus houkuttelee mukaan suuren osan 
rippikoulun käyneistä (Kirkon tutkimuskeskus 2012, 
154): 2011 isosena työskenteli  n. kolmannes rippikou-
lulaisten ikäluokasta (Kirkon tutkimuskeskus 2012, 134).
Rippikoulu on toiminut jo kauan seurakuntien nuoriso-
työn lippulaivana suuren suosionsa tähden. Miltei 90 
% 15-vuotiaiden ikäluokasta kävi rippikoulun vuonna 
2011. Suomalaisen rippikoulujärjestelmän vertaista ei 
löydy muualta. (Kirkon tutkimuskeskus 2012, 150.) 
Puolet rippikoulun käyneistä nuorista kertoo haluavansa 
osallistua kirkon nuorisotoimintaan (Kirkon tutkimus-
keskus 2012, 155).

Seurakuntien nuorisotyössä panostetaan erityisesti rip-
pikoulu- sekä leiritoimintaan muiden ryhmäytymismuo-
tojen jäädessä kävijämäärältään vähemmän edustetuiksi 
(Kirkkohallitus 2012, 6). Nuorille aikuisille kirkko tar-
joaa isosena toimimisen lisäksi vapaaehtoistyön tehtäviä, 
kuten varhaisnuorten ryhmien ohjausta, sekä pyhäkou-
lun opettajan tehtäviä. Myös kirkolliset toimitukset ta-
voittavat nuoria (Kirkon tutkimuskeskus 2012, 177-178).

2.4 OLARIN SEURAKUNNAN NUORILLE 
SUUNNATTU TOIMINTA

Olarin seurakunta tarjoaa nuorille suunniteltuja moni-
puolisia yksilö- ja ryhmätukimuotoja. Vapaaehtoisia hae-
taan seurakuntakohtaisesti seurakuntien omilla sivuilla 
tai kirkon yhteisen Suurella sydämellä-sivuston kautta. 
Olarin seurakunnan sivuilla luetellut vapaaehtoistehtävät 
sopivat erityisesti nuorille; tarjolla on mm. mediaan, mu-
siikkiin ja kasvatukseen liittyviä tehtäviä (Espoon seura-
kunnat 2014g). 
Olarin seurakunnan nuoria ja varhaisnuoria informoiva-
na sivustona palvelee Niittykappeli.net ja nuoria aikuisia 
Cafekismus.fi.

Seuraavassa osiossa jaotellaan Olarin seurakunnan nuo-
rille suunnattua toimintaa.

2.4.1 Kulma

Olarin nuorten tärkeimpänä kokoontumispaikkana toi-
mii seurakunnan hallinnoima Kulmakahvila, joka tar-
joaa yhdessäolo- ja harrastusmahdollisuuksia nuorille 
ja nuorille aikuisille. Kulmassa kokoontuu viikoittain 
isoskoulutusryhmiä, kehitysvammaisten ja autismien 
ryhmät Smak ja Omaryhmä sekä Vanhan Kulman täy-
si-ikäiset nuoret. Kulma tarjoaa vaihtoehtoista ohjelmaa 
perjantai-iltojen viettoon. (Olarin seurakunta 2014a.)

2.4.2 Messut

Risteys on Olarin kappelilla toteutettava viikkomessu, 
joka on perinteistä messua osallistavampi. Halukkaat 
voivat itse osallistua messun järjestämiseen. Espoossa 
järjestettävässä pop-messussa musiikillisesta annista vas-
taa bändi ja ohjelmistosta vierailevat papit. (Olarin seu-
rakunta 2014a.)

2.4.3 Nuorille aikuisille suunnattu toiminta

Espoolaisten nuorten aikuisten toimintaa kokoava riste-
ys.fi-sivusto listaa tapahtumia, joiden osallistumiskyn-
nys on matala ja toteutustapa kasuaali. Nuoria aikuisia 
tavoittelee Isossa Omenassa järjestettävät Ompun Olk-
kari-illat, lauantaibrunssi Olarin kirkolla, sählyvuoro 
yhdessä kerhonohjaajien kanssa ja lapsetkin huomioiva 
perhemessu. Lisänä on myös nuoria puhuttelevia kursse-
ja, tapahtumia ja leirejä. (Olarin seurakunta 2014b.)

2.4.4 Nuorten vapaaehtoistoiminta

Korsi-projektin	rahoittamat	hankkeet
Voimavalokuvani, Hiljaisten tyttöjen ryhmä ja Kelpaan, 
osaan, uskallan (Espoon seurakunnat 2014a) ovat esim-
erkkejä ylä-asteikäisille Olarin seurakunnnan nuorisoto-
imen kehittämää Korsi-projektin rahoittamaa vapaaeh-
toistoimintaa. Ryhmät on toteutettu pääasiassa koulujen 
kanssa yhteistyössä ja niitä vetää projektityöntekijä. 
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20-29 30-39 40-49 15-19 50-59 60-69 0-14

753 522 359 282 167 84 60

Tilasto 4. Kirkosta eronneet ikäryhmittäin Espoon seurakunnissa. Muokattu. Espoon seurakuntayhtymä. Tilastot vuodelta 2011, 10. 
Espoon seurakuntien jäsenmäärä vuoden 2011 lopussa: 173 999 henkeä. Espoon seurakuntayhtymä. Tilastot vuodelta 2012, 4. 

Tilasto 5. Kirkon lapsi- ja nuorisotyö eri toimintamuotojen tavoittavuus Suomessa % ikäluokasta vuonna 2011. Muokattu. 
Kirkon tilastollinen vuosikirja 2011,  89-95
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RIPPIKOULU 86,2 %

PÄIVÄKERHO 26,9 %

VARHAISNUORISOTYÖ 11,4 %

PARTIO 6,4 %

PYHÄKOULU 5,7 %

NUORISOTYÖ 3,9 %
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Tilasto 7. Vapaaehtoisten ohjaajien lukumäärä lapsi- ja nuorisotyössä vuonna 2011. Muokattu. Kirkon tilastollinen vuosikirja 2012, 192. 

Tilasto 6. Nuorten ryhmien osanottajat vuosina 1990-2011 koko maassa. Jäseniä ryhmissä % 15-18 vuotiaista. Muokattu. Kirkon tilastol-
linen vuosikirja 2011, 90
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toiset toivoisivat, että heidän lahjojaan ja osaamistaan 
käytettäisiin nykyistä laajemmassa mittakaavassa. 

Omien tavoitteiden ja tarpeiden tyydyttämisen myötä 
nuoret suhtautuvat vastentahtoisesti pitkäaikaisiin sitou-
tumisiin (Kirkkohallitus 2012, 21). Nopeatempoisessa 
arjessa vapaaehtoistyötehtävät on muokattu kiireisille 
sopiviksi. Sitoutumispakkoa ei ole, työ on keikkaluon-
toista ja toteutettavissa itselle sopivina ajankohtina. Si-
toutumattomuus ja projektinomaisuus kuitenkin estävät 
aidon siteen muodostumista muihin seurakuntalaisiin. 

Tiedon helppo saatavuus sekä verkkomaailman saman-
vertaisuus murentavat auktoriteettien arvovaltaa (Kirk-
kohallitus 2012, 27).
Nuoret vaativat palvelulaitoksilta ja yrityksiltä 
läpinäkyvää toimintaa ja käyttäjälähtöistä lähestymista-
paa. Myös kirkko koetaan palveluita tarjoavana organi-
saationa, jonka tehtävänä on vastata jäsentensä tarpeisiin 
(Kirkkohallitus 2012, 21.). 

Tutkimusten mukaan nuoret ovat kiinnostuneita erity-
isesti muiden auttamiseen liittyvästä vapaaehtoistyöstä 
(Kirkkohallitus 2012, 16). Vanhuksia tukevassa vapaaeh-
toistehtävässä nuori ei usein tapaa muita vapaaehtoisia. 
Vapaaehtoistoimintaan ei ole toistaiseksi kehittynyt rip-
pikoulusta ja isosena olemisesta tutuksi tullutta ryhmäy-
tymisen elementtiä, joka vahvistaa situtumista ja antaa 
vertaistukea. (4. haastattelu  2013.)

Muuttoliike vaikeuttaa nuorten tavoitettavuutta ja 
heikentää nuorten aikuisten sidettä seurakuntaan.
Vuosittain asuinpaikkaansa vaihtaa neljännesmiljoona 
asukasta, joista arviolta puolet on lähinnä 15-29 ikäisiä 
nuoria aikuisia. Suurimpana syynä on toisella paik-
kakunnalla sijaitseva työ- tai opiskelupaikka. (Kirkon 
tutkimuskeskus 2004, 348.)
Muutettaessa side kotipaikkakunnan seurakuntaan heik-
kenee seurakuntayhteisön vaihtuessa opiskelu-tai työ-
yhteisöön (4. haastattelu 2013). 
Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei ole järjestelmäl-
lisesti yrittänyt tavoittaa uusia paikkakunnalle muutta-
neita nuoria, vaikka menetelmiä siihen olisikin. 

Teologian tohtori Ali Kulhia (2013) painottaa muut-
toliikkeen hyödyntämisen tärkeyttä. Seurakuntiin muut-
taa jatkuvasti uusia ihmisiä, joiden tavoittamisessa piilee 
suuri potentiaali. ”Ellei muuttaneisiin saada yhteyttä, 
vähentää se ajan myötä seurakunnan toimintakykyä.” 
(Kulhia 2013.) Myös Meidän kirkko-strategiassa allevii-
vataan erityisesti uusien seurakuntaan muuttaneiden ta-
voittamista (Kirkkohallitus 2007).
Muuton seurauksena suhteensa kotiseurakuntaan me-
nettäneet nuoret ovat olleet yksi keskeinen kiinnos-
tuksenkohde tässä maisterityössä. Ideoita ja vastauksia 
pulmaan kehiteltiin myöhemmin esitettävässä osiossa 
työpajatyöskentelystä.

Saapas
Saapas-palvelu jalkautuu vapaaehtoisten aikuisten voi-
malla sinne missä nuoret ovat. Saapas päivystää ostareil-
la, festareilla ja juhlapäivien aattona kaupungilla. Tarkoi-
tuksena on olla läsnä myös niille nuorille, jotka eivät ota 
osaa nuorisotoimintaan. (Espoon seurakunnat 2014d.)

Kerhonohjaus	ja	isostoiminta
Kerhonohjaus ja isosena toimiminen kuuluvat seurakun-
nissa järjestettäviin perinteisiin vapaaehtoistyön tehtä-
viin, vaikka niistä maksetaankin korvaus työn tekijälle 
(3. haastattelu 2013). 

Olarin seurakunta  omaa laajan ja monipuolisen kirjon 
nuorten palveluja.  Nuoria osallistetaan silti vain vähän 
itse toiminnan suunnitteluun. Erityisesti nuoria aikuisia 
tavoittavia palveluita ei koeta olevan tarpeeksi. (1. haas-
tattelu 2013.) Kirkon tulevaisuuden kannalta nuorten 
jäsenyys on erityisen tärkeätä.
Nuorten osallistamista ja tavoittamista haastavat mm. 
muuttoliike, haluttomuus sitoutumiseen, sopivien va-
paaehtoistehtävien löytyminen ja nuorisotyöntekijöiden 
vaihtuvuus. Näihin syihin keskitytään seuraavaksi. 

2.5 NUORTEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN 
HAASTEET

Suuresta isoskoulutuksen - ja rippikoulun osallistumis-
prosentista huolimatta 18-vuotiaiden osuus kirkkoon 
kuuluvista on laskemaan päin. Muissa pohjoismais-
sa ei esiinny vastaavanlaista tietyn ikäryhmän kirkos-
ta eroamis-aaltoa. (Kirkon tutkimuskeskus 2012, 76.) 
Kehittämistyöstä huolimatta seurakuntien toiminta ei 
puhuttele vaikeasti tavoitettavaa, rippikoulu-iän ohit-
tanutta nuorten ryhmää. Hyväksi todettua strategiaa 
nuoren seurakuntajäsenyyden jatkamiseksi myös täy-
si-ikäisyyden jälkeen on vaikea löytää. (Kirkkohallitus 
2012, 19.)

Nuorten vapaaehtoistyön järjestämiselle sisältyy monia 
haasteita. 
Nuorisotyöntekijöiden nuoresta iästä ja ammatin vaa-
tivuudesta johtuva alan työntekijöiden suuri vaihtuvuus 
voi muodostua haasteeksi, koska avoimeksi jäänyt  virka 
on kätevä säästökohde (Kirkkohallitus 2012, 56.) Vapaa-
ehtoiset leimautuvat usein ohjaajaansa, joka kannustaa ja 
opastaa heitä. Tutun työntekijän lähtiessä vapaaehtoistyö 
voi menettää mielekkyytensä (5. haastattelu 2013). 

Nuorisotyöntekijät kokevat haastaviksi sopivien tehtä-
vien löytämisen vapaaehtoiselle (1. haastattelu 2013). 
Korkea ammattietiikka ja palveluiden tason ylläpitämi-
nen estävät myös liian vastuullisten tehtävien luovutta-
misen vapaaehtoiselle (4. haastattelu 2013). 
Kirkkohallituksen vapaaehtoistoiminnan kehittämis-
hankkeen kyselystä (Nokelainen 2012) ilmenee, että seu-
rakuntien työntekijät suorittavat tietynlaiset työtehtävät 
mieluiten itse, ilman vapaaehtoisen avustusta. Vapaaeh-
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2.6 POHDINTA: TYÖNTEKIJÄKESKEISYYDESTÄ 
OSALLISTAVAAN TOIMINTAAN

Rippikoulun kaltaiset onnistuneet saavutukset saattavat 
vaikeuttaa vastaavien sosiaalisten konseptien ideoimista 
ja toimeenpanoa, jolloin innovaatioilla on vaara jäädä 
syntymättä (Kulhia 2013). 
Seurakuntien nuorisotyössä panostetaan erityisesti rip-
pikoulu- ja isostyöhön (Kirkkohallitus 2012, 6). Omaeh-
toisesta suunnittelutyöstä tulisi pyrkiä mahdollistamaan 
nuorten läsnäolo kehitettäessä ja suunniteltaessa kohde-
ryhmälle aktiviteetteja. Seurakuntien jäsenilleen tuotta-
ma toiminta tulisi nähdä palveluina, joita kehitetään vas-
taamaan kysyntää yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa.  
Seurakuntien toimintaa olisi pystyttävä tarkastelemaan 
erityisesti asiakasnäkökulmasta käsin.

Nuorisotyöntekijät pettyvät työssään suunniteltuaan 
vaikeasti tavoitettavalle nuorten ryhmälle toimintaa, 
mikä ei onnistukaan kokoamaan riittävästi osallistujia. 
Työntekijät voivat kokea kivuliaana kannattamattoman 
toiminnan lopettamisen. Kirkkohallituksen kasvatuk-
sen alan kehittämisasiakirjan (2012) mukaan kyseisestä 
työntekijäkeskeisestä toiminnasta olisi pyrittävä eroon. 
Kyseisessä asiakirjassa kommentoidaan työntekijäkes-
keistä työkulttuuria seuraavasti:

“Viranhaltijakeskeisyyden purkamiseksi yhteistyökumppa-
nit ja nuoret on alusta saakka otettava mukaan suunnit-
telemaan toteuttamaan ja arvioimaan sekä kehittämään 
asioita yhdessä (Kirkkohallitus 2012, 41)”. 

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa erinomaisen väylän osallis-
tamisen kehittämiseen.  Vapaaehtoistoiminta kumpuaa 
seurakuntalaisen omista lahjoista ja kiinnostuksen-
kohteista. Nuoria yhteen kokoava ja osallistava vapaaeh-
toistyö voisi toimia vastauksena kahteen kirkkoa koette-
levaan haasteeseen.
Palveluiden suunnitteleminen yhdessä nuorten kanssa 
voisi ehkäistä rippikoulu-iän ohittaneiden kirkosta eroa-
mista. Nuorille suunnattuja palveluita tulisi monipuolis-
taa: kaikki eivät löydä paikkaansa isosena tai kerhonoh-
jaajana. (2. haastattelu 2013.)
Jäsenyys säilyy merkityksellisenä, mikäli nuoret kokevat 
toiminnan omakseen. Nuorten tekemä vapaaehtoistyö 
tukee pidemmällä aikavälillä nuorisotyöntekijöiden työ-
tä. Osallistaminen vaatii työntekijöiltä toiminnan alussa 
enemmän resursseja verrattuna perinteisemmän toi-
minnan suunnitteluun ja toteuttamiseen (1. haastattelu 
2013), mikä natisuttaa liitoksissaan nykyistä työ- ja toi-
mintakulttuuria.

Isosten ja rippikoulun käyneiden muodostamassa val-
tavassa joukossa pesii huikea määrä piileviä kykyjä. 
Nuorten ja nuorten aikuisten lahjojen valjastaminen 
seurakuntien käyttöön tulee edetä seurakuntalaisten it-
sensä asettamilla ehdoilla. Yhteisen kirkon muodostumi-
nen edellyttää toimintavallan maltillista luovuttamista 
jäsenistönsä käsiin.
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“ME PIDETÄÄN HAUSKAA. SIIS ME KIERRELLÄÄN JA 
SIT KUN ME NÄHÄÄN JOTAIN NIIN ME JUTELLAAN 
NIITTEN KAA. NIIN. EI TUOLLA KYL PERJANTAISIN 
OO YLEENSÄ OLLU MITÄÄN TEKEMISTÄ VAAN SE 
JUTTELU JA SE ETTÄ LEVITETÄÄN SITÄ 
SANOMAA.” * (5. haastattelu 2013)

Kuva 4
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Tässä työssä on kautta muotoiluprosessin annettu erityis-
tä painoarvoa yhteissuunnittelussa ominaiselle – yhteis-
työtä edistävälle- näkökulmalle. 
Co-designin käyttöön muotoiluprosessissa liitetään Marc 
Steenin (2013) mukaan monenlaisia hyötyjä. Edut liitty-
vät ideoiden tuottamiseen,  palvelu- tai tuotekehityksen 
parantamiseen, päätöksenteon, yhteistyön ja luovuuden 
edistämiseen. Co-designin koetaan myös lisäävän käyt-
täjä- ja asiakastyytyväisyyttä, sekä pitkän tähtäimen asia-
kasuskollisuutta. (Steen 2013.)
Hyödyt yhteissuunnittelumenetelmin tehtävästä ideoi-
den tuottamisesta näyttäytyvät palveluntarjoajalle 
tehostuneena organisaation sisäisenä yhteistyönä. 
Co-designin käytön todetaan myös edistävän palvelun-
tarjoajan asiakaskuntaan keskittymistä. Palveluista tai 
tuotteista muokkaantuu omintakeisia, mikä auttaa erot-
tumista markkinoiden tarjonnasta. (Steen, Manschot & 
De Koning 2011, 53.)

Tässä opinnäytetyössä kehittämällä nuorten vapaaeh-
toistoiminnan palveluita yhteissuunnittelumenetelmin, 
pyrittiin sitouttamaan kirkon nuoria jäseniä ja lisäämään 
asiakastyytyväisyyttä. Palveluiden kehittäminen tuli teh-
dä osallistaen eri sidosryhmiä pyrkimällä edistämään 
kirkon sisäistä yhteistyötä ja kommunikaatiota.

3.1 KÄYTTÄJIEN KANSSA SUUNNITTELU

Käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa, osallistavassa suun-
nittelussa ja yhteissuunnittelussa yhteistä on käyttäjien 
kutsuminen mukaan suunnitteluprosessiin. Pyrkimykse-
nä on kehittää käyttäjille paremmin soveltuvia tuotteita 
ja palveluja.

Käyttäjäkeskeisen suunnittelun (User-Centred Design, 
UCD) prosessissa keskitytään muotoilun keskiössä ole-
vaan kohteeseen ja varmistetaan, että se kohtaa käyttä-
jien tarpeet. Tutkija kerää materiaalia observoinnin ja 
haastattelujen kautta, jonka jälkeen informaatio saate-
taan raportin muotoon. Muotoilijan tehtävänä on kehit-
tää tutkijan kokoaman informaation pohjalta ideoita ja 
konsepteja. Käyttäjä ei suoranaisesti ole osana suunnitte-
luryhmää. (Sanders 2002.)

Osallistavan suunnittelun (Participatory Design, PD) 
käsityksen mukaan kaikilla ihmisillä on annettavaa 
muotoiluprosessiin, mikäli heille vain tarjotaan oikeat 
työkalut kommunikoimiseen ja luovuuden tukemiseen.  
Muotoilijan ja tutkijan roolit hämärtyvät. Käyttäjästä tu-
lee suunnitteluprosessin tärkeä osa. (Sanders 2002.)

Osallistavaa suunnittelua ja yhteissuunnittelua on käytet-
ty pohjoismaissa usein synonyymeinä. 

Myös palvelumuotoilussa käytettävät työkalut juontavat 
juurensa käyttäjäkeskeisestä- ja osallistavasta suunnitte-
lusta. (Mattelmäki & Visser 2011.)

3.2 CO-DESIGN: VALTA KÄYTTÄJÄLLE!

Käyttäjälähtöisten menetelmien käyttö muotoilussa ei 
kykene enää vastaamaan nykymaailman asettamiin mo-
nirakenteisiin haasteisiin (Sanders & Stappers 2008, 5).
Osallistamista tulisi harjoittaa jo ideoita tuottaessa, ei 
vasta päätösvaiheessa (Cross 1972, 122). 
Muotoilun kehitys käyttäjälähtöisten menetelmien har-
kinnanvaraisesta soveltamisesta yhdessä suunnitteluun 
on muuttamassa muotoilijan ja käyttäjän roolitusta. 
Yhteissuunnittelun mahdollistama avoin vuorovaikutus 
auttaa muokkaamaan palveluita ja tuotteita tulevaisuu-
den käyttäjien ja yhteisöjen tarpeisiin. Käyttäjille ei enää 
suunnitella, vaan kehitystyö toteutetaan yhdessä heidän 
kanssaan.

Sanders & Stappers (2008, 5) tarkoittavat co-designilla 
kollektiivista luovuutta, jota sovelletaan läpi muotoilu-
prosessin. Tässä työssä co-designilla viitataan, Sander-
sin & Stappersin tapaan, luovaan yhdessä työskentelyyn 
muotoilijan ja ei-muotoilijoiden kesken. 

Co-design juontaa juurensa käyttäjäkeskeisestä- ja osal-
listavasta suunnittelusta nojaten pitkälti jälkimmäisen 
periaatteisiin. Käyttäjät tunnustetaan oman alansa asian-
tuntijoina, (Visser ym. 2005, 119) jonka vuoksi heitä tuli-
si aktiivisesti osallistaa mukaan muotoiluprosessiin.
Käyttäjä on isossa roolissa tiedon tuottamisessa, ide-
oinnissa ja konseptin kehityksessä (Sanders & Stappers 
2008, 5). 
Liikuttaessa käyttäjien osallistamiseen pyrkivien muo-
toilun prosessien, suuntausten, metodien ja työkalujen 
kentällä, on lopputulos usein sekava. Hämmennystä 
Mattelmäen ja Visserin (2011) mukaan aiheuttaa se, että 
yhteissuunnittelua varten kehitettyjä metodeja käytetään 
nyt palvelumuotoilussa asiakkaiden kanssa työskennel-
täessä. Yhteissuunnittelun metodien avulla kehitettyjä 
palveluratkaisuja ”luodaan yhdessä” (co-create) palvelun 
käyttäjien ja -tarjoajien kanssa. Co-creation voi sisältyä 
co-design prosessiin, jolloin painopiste on mukana ole-
vien käyttäjien ja sidosryhmien kollektiivisessa luovuu-
dessa. Mattelmäki ja Visser näkevät co-designin proses-
sina ja suunnittelutapana, jossa työkalut ja fasilitaatio 
nojautuvat yhteistyötä korostavaan ajattelutapaan.

3.3 PALVELUMUOTOILU

Menneisyydessä investoinnit tutkimukseen ja muotoi-
luun tehtiin pääasiassa teollisuuden alalla. Sijoittaminen 

(5. haastattelu 2013)

3. KIRJALLISUUSKATSAUS: MUOTOILUN 
TEOREETTINEN VIITEKEHYS
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palveluiden kehittämiseen oli poikkeus. Tämä painotus 
on olennaisesti muuttumassa palvelumuotoilun myötä. 
(Mager, B. 2008, 354.) 
Palvelumuotoilun tarkoituksena on suunnitella palvelui-
ta, jotka ovat käyttäjälle hyödyllisiä ja palveluntarjoajalle 
tehokkaita. Palvelumuotoilun kokonaisvaltainen lähesty-
mistapa auttaa ymmärtämään monista erilaisista osateki-
jöistä koostuvia rakenteita. Strategisena lähestymistapa-
na palvelumuotoilu auttaa palvelun tarjoajia kehittämään 
ratkaisevia toimintoja palvelutarjontaan. (Mager & Sung 
2011.) Palvelumuotoilun avulla voidaan innovoida uusia 
tai kehittää jo olemassa olevia palveluita (Moritz & Mag-
er 2005).

Palveluita muotoillessa viestintää, rakenteita, ihmisiä ja 
materiaalikomponentteja pyritään organisoimaan palve-
lun laadun kehittämiseksi kuin myös palveluntarjoajan ja 
asiakkaan vuorovaikutuksen parantamiseksi (Mager, M. 
2008).  
Palvelumuotoilijoiden tehtävänä on visualisoida ratkai-
suja, jotka eivät ole vielä saatavilla. Muotoilijat tarkkaile-
vat ja tulkitsevat tarpeita ja käyttäytymistä, ja muuntavat 
ne mahdollisiksi tuleviksi palveluiksi yhdessä käyttäjien 
kanssa. Palvelun rajapinnat suunnitellaan aineettomille 
tuotteille, jotka ovat asiakkaan tarpeiden mukaan 
hyödyllisiä, kannattavia ja haluttavia, sekä palveluntar-
joajalle toimivia ja tehokkaita. (Mager, B. 2008, 354.)

Palvelumuotoilua käytettiin tässä työssä prosessina, jon-
ka avulla ”suunnitellaan ja organisoidaan ihmisiä, infra-
struktuuria, kommunikointia ja materiaalia” (Mager, M. 
2008). Tavoitteena on asiakastyytyväisyyden ja  kommu-
nikaation parantaminen konseptoimalla uusia käyttäjille 
soveltuvia palveluja yhdessä palveluntarjoajan ja asiak-
kaan kanssa.

3.3.1 Palveluiden yhdessä suunnittelu: case Feeding 
Milan

Esimerkkiä käyttäjiä ja palveluntuottajia onnistuneesti 
osallistaneesta hankkeesta edustaa italialainen Feeding 
Milan-projekti. Sen tarkoituksena oli suunnitella ra-
kenne palveluille, joiden avulla voidaan kehittää ruoan 
tuotantoketjua innovatiivisen ja kestävän maatalouden 
luomiseksi (EU:n C2C verkosto  2014). 
Projekti synnytti ruokaketjun, jonka välityksellä on 
mahdollista tuottaa, ostaa ja vaihtaa tuoreita, paikallis-
ten maanviljelijöiden valmistamia tuotteita. Ruokaketju 
toimii kuluttajien ja tuottajien itsenäisesti hallinnoimana 
ja organisoimina. 
Palvelumuotoilua käytettiin palveluskenaarioiden muut-
tamiseksi oikeiksi palveluiksi, joita pidetään yllä ja ke-
hitetään paikallisten omalla panostuksella (EU:n C2C 
verkosto 2014).
Projektin tuloksena syntyi monta palvelua, joita kehitet-
tiin ja testattiin käyttäjien toimesta: Super-coop on pai-
kallinen firmojen ja asiakkaiden ylläpitämä supermar-
ket, josta voi ostaa ruokaa edullisempaan hintaan töitä 

tekemällä; Farmers Foodbox on viikottainen paikallisen 
maatilan antimia sisältävä ruoan kotiinkuljetus; Milan 
Earth Market on kuukausittain järjestettävä maanviljeli-
jöiden ja asiakkaiden torimyyntitapahtuma; paikallinen 
leipäketju Local Bread Chain pitää huolen siitä, että 
kaupungin asukkaille on tarjolla tuoretta leipää hyvään 
hintaan. Palveluiden tueksi muotoilijat kehittivät ruo-
kayhteisön käyttöön yhteissuunnittelutyökaluja keskus-
telun tueksi, palautteen saamiseksi, suunnittelun avuksi 
ja konseptien testaamiseksi. 

3.3.2 Sidosryhmien osallistaminen

Feeding Milan loi eräänlaisen elävän laboratorion, jossa 
testattiin yhdessä kehitettyjä palveluita käytännössä eri 
sidosryhmien toimesta. Palvelujen yhteistyöhakuinen 
luonne, asukkaiden ja viljelijöiden osallistaminen suun-
nitteluprosessiin ja palveluiden testaamiseen varmisti-
vat, että palvelut ovat tarpeellisia ja käyttäjiensä näköisiä 
(Cantú, Corubolo & Simeone 2012). 
Feeding Milano synnytti sosiaalisen innovaation, joka 
kumpuaa yhteiskunnan tarpeista. Palveluilla on ainutlaa-
tuinen merkitys: “palveluiden arvoa ei jälkikäteen lisätä 
lopputulokseen, vaan se on käyttäjän itsensä määrittele-
mä” (Meroni 2010).

Feeding Milan toimii case-esimerkkinä sidosryhmiä 
osallistamalla kehitettyjen palveluiden kannattavuu-
desta. Maisterityötä varten haastatellulta Olarin seu-
rakunnan nuorisotyöntekijältä kartoitettiin nuorten 
vaikutusmahdollisuuksia seurakunnan palveluita suun-
niteltaessa.  Haastattelusta käy ilmi, että nuorten osallis-
tamisessa seurakunnan toiminnan suunnitteluun on 
mahdollisuuksia kehittämiselle (1. haastattelu 2013).  
Nuoria yhteen kokoava ja osallistava vapaaehtoistoi-
minta voi osaltaan auttaa kirkon jäsenyyden säilymistä 
merkityksellisenä, sekä helpottaa pidemmällä aikavälillä 
työntekijäpulaa seurakuntien nuoriso- ja kasvatustyön 
aloilla.
Seurakunnan työntekijä ei voi yksinään toimia palvelui-
den suunnittelijana ja toimeenpanijana. Nuoren mielipi-
teitä tulisi huomioida seurakuntien päätöksentekopro-
sessissa  kohderyhmälle toimintaa kehitettäessä. Nuorten 
huomioiminen ilmenee parhaimmillaan seurakuntajäse-
nyyden jatkuvuutena. (Kirkkohallitus 2012, 41.)

Kirkko 2020 tulevaisuusselonteossa (Kirkkohallitus 2010) 
esitellään kolme vaihtoehtoista kirkon tulevaisuudenku-
vaa, joista yksi on asiakaslähtöiseen ajatteluun perustuva 
kuva “Osallisuus on asiakkuutta”. Tulevaisuudenkuvas-
sa kirkon toimintaa tarkastellaan asiakasnäkökulmasta 
käsin seurakuntalaisten tarpeet huomioiden (Kirkkohal-
litus 2010, 66-67).
Seurakuntien jäsenilleen tuottama toiminta tulisi nähdä 
tuottavina palveluina, joita kehitetään vastaamaan ky-
syntää yhdessä palveluiden käyttäjien kanssa. 
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“KIRKKO ON MUN MIELESTÄ TÄMMÖSESSÄ TILAN-
TEESSA ETTÄ KAIKKI TAJUAA, USEIMMATKIN 
TAJUAA, ETTÄ SEURAKUNTALAISTEN NIINKUN AKTII-
VINEN TOIMINTA OMASSA SEURAKUNNASSA ON 
OIKEESTAAN KAIKEN PITKÄN TÄHTÄIMEN MALLI--” * 

Kuva 5

(1. haastattelu 2013)
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4. TUTKIMUSMENETELMÄT

Tietoa työtä varten kerättiin teemahaastatteluilla (15 kpl) 
ja yhteissuunnittelutyöpajoilla (2 kpl). Haastatteluiden 
avulla kerätty data valotti kirkon sisäistä toimintakult-
tuuria, josta saatavaa tietoa ei ole julkisessa jaossa. Haas-
tattelu- ja työpajamateriaalin analysoimiseen käytettiin 
teemoittelua (Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien op-
pimisympäristö 2013).

Maisterityön aihetta lähestyttiin laadullisen tutkimuksen 
avulla, jolla tavoitellaan holistista käsitystä tutkimuksen 
kohteesta (Jyväskylän yliopisto 2014). 

Lähdekirjallisuus koostui palvelumuotoilua, yhteissuun-
nittelua ja Suomen evankelis-luterilaista kirkkoa koske-
vasta kirjallisuudesta. Lisätietoa kirkon organisaation 
toiminnan tarkastelemiseksi muotoilun näkökulmasta 
haettiin työn alkuvaiheessa tutustumalla muotoiluajatte-
lua ja strategista suunnittelua käsitteleviin lähdeteoksiin.

Yhteissuunnittelutyöpajoja järjestettiin 2 kpl, joista en-
simmäinen syyskuussa 2013 ja seuraava saman vuoden 
marraskuussa. Työpajojen tarkoituksena oli ideoida kon-
septeja nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi ja 
edistää vuoropuhelua kahden eri tahon välillä. Työpajas-
sa syntyi neljä konseptia, joita jatkokehiteltiin maisteri-
työn tekijän toimesta. 

Olarin seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten, 
Espoon seurakuntayhtymän viraston edustajien haastat-
teluilla, sekä kirkkoa koskevalla lähdekirjallisuudella  py-
rittiin hahmottamaan nuorten vapaaehtoistyön haasteita 
ja mahdollisuuksia Espoon seurakunnissa. Muotoilua 
käsittelevä kirjallisuus tarjosi teoriatietoa ja työpajatyös-
kentely keinoja viraston ja Olarin seurakunnan nuoriso-
tiimin välisen yhteyden edistämiseen ja nuorten vapaa-
ehtoistoiminnan kehittämiseen.

4.1 LÄHDEKIRJALLISUUS

Aiheen rajautuessa ja työpaja-aikataulujen tarkentuessa 
yhteissuunnittelua ja sen metodeja tutkiva kirjallisuus 
nousi tärkeään rooliin. Yhteissuunnittelumenetelmiä 
käsittelevät artikkelit auttoivat havainnollistamaan me-
netelmien tarkoitusta, käyttöä ja saavutettavia tuloksia. 

Kirkon tutkimusdataa kokoavat julkaisut, kuten kirkon 
nelivuotiskertomukset (Kirkon tutkimuskeskus 2012), 
strategiat (Kirkkohallitus 2007) ja tulevaisuusselonteko 
(Kirkkohallitus 2010) toimivat tärkeinä lähteinä hahmo-
tettaessa kokonaisvaltaista käsitystä kirkon tilanteesta ja 
kehityssuunnista. Avoimessa jaossa olevissa julkaisuissa 
valotetaan kirkon strategiaa ja käydään rehellisesti läpi 
kirkon kokemia muutoksia ja haasteita yleisluontoisella 

tasolla.
Kirkkohallituksen julkaisema kehittämisasiakirja nuoris-
ta seurakuntalaisista (Kirkkohallitus 2012), Pekka Myrs-
kylän (2012) analyysi syrjäytyneistä nuorista ja Kati 
Niemelän (2006) tutkimus kirkosta eroamisen syistä  
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa myötävaikutti-
vat hahmotettaessa nuorisotyön kohtaamia haasteita, joi-
ta nousee esiin kehitettäessä palveluja nuorille ja nuorille 
aikuisille.

4.2 TEEMAHAASTATTELUT

Maisterityön aiheen hahmottuessa suoritettiin kohden-
nettuja haastatteluja, jotka keskittyivät seurakuntayh-
tymän viraston ja seurakuntien toiminnan määrittämi-
seen, sekä vapaaehtois- ja nuorisotyöhön. 

Teemahaastatteluita suoritettiin yhteensä viidelletois-
ta henkilölle; neljälle Espoon seurakuntayhtymän vi-
raston työntekijälle, kahdelle Helsingin seurakuntien 
työntekijälle, Aalto-yliopiston tutkijatohtorille, Olarin 
seurakunnan erityisnuorisotyöntekijälle, nuorten va-
paaehtoistoiminnan ohjaajalle ja kuudelle nuorelle. 
Haastattelut olivat yksilöhaastatteluja, kahta ryhmähaas-
tattelua lukuunottamatta. Haastatteluiden avulla saatiin 
käsitys Espoon seurakuntayhtymän viraston ja Olarin 
seurakunnan nuorisotyöstä. Teemakysymykset koskivat 
haastateltavan työnkuvaa, vapaaehtoistoiminnan jär-
jestämistä ja nuorten vapaaehtoistoiminnan kehittämi-
seen liittyviä haasteita.

Haastattelu Aalto-yliopiston tutkijatohtorille suoritettiin 
työn varhaisessa vaiheessa. Haastattelu toimi kirkon kent-
tää tunnustelevana keskusteluna, joka auttoi hahmot-
tamaan muotoilun roolia kirkon toiminnan, palveluiden, 
esineistön ja tilojen kehityksessä.
Haastattelu Espoon seurakuntayhtymän viraston ke-
hityspäällikön kanssa antoi tietoa mahdollisista opin-
näytetyön aiheista. Haastattelut Helsingin Meilahden 
seurakunnan vapaaehtoistoiminnasta vastaavalle ja Ou-
lunkylän seurakunnan seurakuntapastorille tarjosivat 
yleiskäsitystä nuorisotyöstä ja nuorten vapaaehtoistoi-
minnasta myös Helsingin alueella. Kyseiset haastattelut 
suoritettiin vaiheessa, jossa maisterityön aihe ei ollut vie-
lä rajautunut Olarin seurakunnan nuorten vapaaehtois-
toiminnan kehittämiseen.

Maisterityön aiheen tarkentuessa suoritettiin sarja 
haastatteluja, joiden tarkoituksena oli kerätä lisätietoa 
nuorten vapaaehtoistoiminnasta Espoon seurakunnissa. 
Haastatteluilla pyrittiin tunnistamaan erityisiä kehitys-
kohteita nuorten vapaaehtoistoiminnan alalla.

Kuva 5
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Yleistä tietoa kirkon vapaaehtoistoiminnasta antoi haas-
tattelu Espoon Tuomiokirkkoseurakunnan vapaaehtois-
työn koordinaattorille.
Nuorten vapaaehtoistoimintaa valottivat nuorten vapaa-
ehtoistoiminnan työntekijä, nuorisotyönohjaaja Olarin 
seurakunnasta ja Espoon seurakuntayhtymän virastosta 
kasvatustyön pastori ja kasvatustyön sihteeri. Nuorten 
näkökulmasta vapaaehtoistoimintaa kartoittivat ryhmä-
haastattelu neljälle isoselle ja kahdelle rippikoulu-ikäisel-
le nuorelle Olarin seurakunnasta.

4.2.1 Teemahaastattelujen dokumentointi

Kaikki haastattelut dokumentoitiin kirjallisesti. Tapaa-
miset Meilahden seurakunnan vapaaehtoistoiminnasta 
vastaavalle, Espoon Tuomiokirkkoseurakunnan va-
paaehtoiskoordinaattorille, Olarin seurakunnan nuo-
risotyön- ja vapaaehtoistoiminnan ohjaajille, Espoon 
seurakuntayhtymän kasvatustyön pastorille ja sihteeril-
le nauhoitettiin ja litteroitiin. Kyseiset asiantuntijalau-
sunnot sijaitsivat aihepiiriltään työn keskiössä. Kaikkia 
haastatteluita ei nauhoitettu tai litteroitu haastattelujen 

suuren lukumäärän vuoksi. Maisterityössä ja sen materi-
aaleissa esiintyvät suorat lainaukset perustuvat haastatte-
lujen litteroituihin aineistoihin.

Litteroituja haastatteluita hyödynnettiin työn myöhäi-
semmässä vaiheessa työpajamateriaalina.
Haastatteluista irrotettiin suoria lainauksia, joiden poh-
jalta rakennettiin skenaarioita (ks. kuva 6, s. 30) esi-
tettäväksi ensimmäisen työpajan alussa. Seuraavassa 
työpajassa lainauksia käytettiin palvelupolkutehtävässä 
korttien muodossa. Lainausten tarkoituksena oli toimia 
kummassakin työpajassa keskustelunherättäjinä.

4.2.2 Teemahaastattelujen analysointi

Kirjallisesta aineistosta voidaan teemoittelun avulla hakea  
haastatteluja yhdistäviä tai erottavia tekijöitä. Tekstistä 
erottuu teemoja, joita voidaan järjestellä yhteisen aiheen 
alle eri ryhmiin. (Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien 
oppimisympäristö 2013.) Litteroitua haastatteludataa 
analysoitaessa teemoittelussa käytettiin SWOT-analyysiä 
ryhmittelyn apuvälineenä. SWOT-analyysin avulla 

   MAALLIKKOVASTUUN KOROSTAMINEN     
   VAPAAEHTOISTEN TARVE HENGELLISYYTEEN 
JA YHTEISÖLLISYYTEEN   
   VAPAAEHTOISTEN OMIEN LAHJOJEN 
KÄYTTÖ YHTEISEKSI HYVÄKSI   
   KOULUTUS

   ISO MUUTOS LYHYESSÄ AJASSA   
   YHTEISÖN TARJOAMINEN   
   SEURAKUNTIEN ITSENÄISYYS   
   RIPPIKOULU JA ISOSKOULUTUS   
   ASENNE NUORIIN MUUTTUNUT   
   VAPAAEHTOISTEHTÄVISSÄ ”HYVÄ PORUKKA”

   TALOUS   
   SITOUTUMINEN NUORILLE HAASTE   
   YHTEISTYÖMUOTOJEN IDEOIMINEN KOU-
LUJEN KANSSA HANKALAA  
   NUORTEN IRTAUTUMINEN RIPPIKOULUN JA 
ISOSUUDEN JÄLKEEN   
   YHTEISKUNNALLISET LAIT JA SÄÄDÖKSET   
   MUOTIA ”DISSATA” KIRKKOA   
   NUORIA PELÄTÄÄN

   VAPAAEHTOISET TYÖLLISTÄVÄT   
   NUORIA AIKUISIA VÄHÄN VAPAAEHTOISINA  
   VAPAAEHTOISTYÖ VAATII UUDENLAISTA 
TYÖKULTTUURIA   
   NUOREN LÄHESTYMINEN VAIKEAA
   EPÄSELVYYS SIITÄ KENELLE NUORET AIKUI-
SET KUULUVAT   
   TYÖNTEKIJÖIDEN VÄHENEMINEN  TULEVAI-
SUUDESSA   
   SOPIVIEN JA TARPEELLISTEN VAPAAEHTOIS-
TEHTÄVIEN LÖYTYMINEN  
   NUOREN OMAN PAIKAN LÖYTYMINEN SEU-
RAKUNNASSA   
   ORGANISOIMATTOMUUDEN VAIKUTUS 
VAPAAEHTOISIIN  
   SEURAKUNTIEN ITSENÄISYYS

SISÄISET VAHVUUDET

SISÄISET HEIKKOUDET

ULKOISET MAHDOLLISUUDET

ULKOISET UHAT

Kaavio 4. SWOT-analyysi Espoon seurakuntien nuorten vapaaehtoistoiminnasta perustuen litteroituun haastatteluaineistoon. 



29

haastatteludataa teemoiteltiin analyysin nelikentän alle: 
Espoon seurakuntayhtymän ja seurakuntien nuorten 
vapaaehtoistoiminnan sisäisiin vahvuuksiin ja heikkouk-
siin, sekä ulkoisiin mahdollisuuksiin ja uhkiin.

Espoon seurakuntayhtymän viraston sekä Olarin 
seurakunnan työntekijöiden haastatteluista koostettiin 
SWOT-analyysi, jota käytettiin ensimmäisen työpajan 
lähdemateriaalina. 
SWOT-analyysi toimi teemoittelussa litteroidun haastat-
teludatan ryhmittelyssä. Analyysin avulla poimittu tieto 
antoi ytimekkään käsityksen kirkon nuorisotyön nykyti-
lasta ja tulevaisuuden näkymistä työntekijöiden näkökul-
masta. 

SWOT-analyysia (Valtion teknillinen tutkimuskeskus 
2014) käytetään erityisesti yritysmaailmassa yrityksen 
toiminnan suunnittelun työkaluna. Analyysi pyrkii ne-
likenttämenetelmänsä avulla tunnistamaan pinnalla 
olevia ongelmia, mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita 
yksityiskohtiin kajoamatta (Valtakunnallisen aikuisop-
pilaitos 2014). 

4.3 TYÖPAJAT

Yhteissuunnittelutyöpajoja järjestettiin kaksi, joista en-
simmäinen syyskuussa 2013 ja seuraava saman vuoden 
marraskuussa. Työpajat äänitettiin sekä valo- ja videoku-
vattiin. 

Espoon Seurakuntayhtymän viraston, Olarin seurakun-
nan henkilöstön, nuorten ja vapaaehtoistyöntekijän haas-
tatteluilla kerättiin ideoita ja ajatuksia nuorten vapaaeh-
toistoiminnan palvelujen kehittämiseksi työpajoissa. 
Ensimmäisessä nuorisotyöntekijöille suunnatussa työ-
pajassa osallistujat pohtivat pinnalla olevia asioita, jot-
ka kaipaisivat ”välitöntä puuttumista”. Esiin nousi huo-
li rakenteellisista haasteista, jotka osaltaan hidastavat 
vapaaehtoistoiminnan kehitystä. Osallistujat päättivät 
seuraavan työpajan nimen, focuksen ja kutsuvieraslis-
tan. Seuraavassa työpajassa kehitettiin haastatteluista ja 
ensimmäisestä työpajasta kerättyjä ideoita pidemmälle 
yhteissuunnittelumenetelmin käyttäjien, viraston henki-
lökunnan edustajien ja nuorisotyönohjaajien kanssa. Lo-
pullisia konsepteja hiottiin maisterityöntekijän toimesta 
työpajaan osallistuneiden kommenttien perusteella. 

4.3.1 Miniworkshopissa käytetyt menetelmät

Skenaariot
Skenaario (ks. kuva 6, s. 30) on visuaalinen ja/tai tek-
stimuodossa oleva kerronnallinen kuvausmenetelmä ih-
misen vuorovaikutuksesta järjestelmään. Skenaarioiden 
käyttö tutkimuksissa on osoittanut, että ne auttavat mm. 
keskittämään ja konkretisoimaan yhteissuunnittelu-
työpajoissa käytyjä keskusteluja ja voivat edistää toisen 
henkilön tilanteeseen samaistumista empatian kautta. 
(Salmi, Kronqvist & Pöyry-Lassila 2010.)

4.3.2 Tullaanx me teille?- työpajassa käytetyt 
menetelmät

Tarinankerronta
Esitehtävään otettiin mallia tarinankerronta-me-
netelmästä ja Design for Services 2013-kurssilla läpikäy-
dystä tehtävästä, jossa eläydyttiin palvelusuunnittelun 
kohderyhmänä olevien nuorten maailmaan esineen tai 
kuvan kautta. Tehtävänä oli tuoda luokkaan objekti, joka 
kuvastaa omaa elämää nuorena.
Tarinankerronta-menetelmä mahdollistaa osallistujia 
kertomaan tosielämästä inspiraationsa saavia tarinoi-
ta, jotka toimivat pohjana tulevaisuuden kokemuksille. 
Menetelmän avulla voidaan koota saman pöydän ääreen 
erilaisia kiinnostuksenkohteita ja taustoja omaavia hen-
kilöitä. Tarinankerronta mahdollistaa mielikuvan muo-
dostamisen unelmatilanteesta, ilman tosielämän asetta-
mia rajoituksia. (Kankainen et al. 2012.)  

Idea-aihiot
Ideakortti/-aihiomenetelmää on käytetty työpajoissa 
rohkaisijana luovaan ajatteluun ja yhteistyönä tehtävään 
ideointiin (Salmi ym. 2012).
Tekstiä ja kuvaa yhdistelevät kortit ( 7 kpl) esittivät haas-
tatteluissa ja mini-workshopissa esiin nousseita ideoita 
nuorten palveluista. 

Huomisen	(ja	tämänpäivän)	otsikot
Huomisen (ja tämänpäivän) otsikot yhdisteli sosiaali-
työssä käytettyä Tulevaisuuden muistelu-menetelmää ja 
IDEOn metodikortteihin perustuvaa ”Tomorrow head-
lines”-tehtävää (Ideo 2014).
Tulevaisuuden muistelun tavoitteena on löytää hankala-
an tilanteeseen uusia näkökulmia ja ratkaisuja. Osallis-
tujat kuvailevat tulevaisuuden unelmatilanteen ja selvit-
tävät kysymysten avulla ”muistellen” kuinka toivottuun 
tulokseen päästiin (Kokko 2006). 

”Bodymapping”
Bodymapping-metodia testattiin sarjassa työpajoja, 
joiden avulla kehiteltiin ideoita palveluista ja teknolo-
giasta tyypin 1. diabetesta sairastaville nuorille (Sustar 
& Dearden 2012). Bodymapping-tehtävän tarkoituk-
sena oli ymmärtää ja jakaa osallistujien omakohtaisia 
kokemuksia sairaudesta. Tehtävää varten fasilitaattorit 
piirsivät ääriviivat isolle paperille mukaillen ihmisen var-
taloa. Osallistujat kirjoittivat ajatuksiaan post-it-lapuille 
ja kiinnittivät niitä sopiviin kohtiin paperia; esim. kom-
mentti verensokerin mittaamisesta asetettiin kohtaan, 
johon kädet oli piirretty. Bodymapping auttoi nuoria il-
maisemaan kokemuksiaan ja käsittelemään sairaudesta 
johtuvia rajoitteita. 

“Experience	prototyping”
Buchenaun & Surin (2000) mukaan “experience pro-
totype” voi olla “mikä tahansa väline tai metodi jonka 
avulla muotoilija, asiakas tai käyttäjä voi käydä läpi su-
unnittelun kohteena olevaan tuotteeseen, palveluun tai 
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systeemiin liittyvän kokemuksen.” 
Kokemuksellisten prototyyppien käyttö auttaa saamaan 
käsitystä nykypäivän tai tulevaisuuden olosuhteista joi-
hin esinettä tai palvelua suunnitellaan (Buchenau & Suri 
2000).

4.3.3 Miniworkshopin kulku

Työpaja pidettiin nuorisotyönohjaajien kokouksen päät-
teeksi Olarin seurakunnan Kulma-nuorisotilassa.
Aikaa työpajan pitämiseen oli varattu 70 minuuttia. Kos-
ka työpaja sijoittui ajallisesti iltapäivälle ja lounaasta oli 
aikaa, olin varannut paikan päälle myös syötävää. 

Aluksi kävin läpi maisterityöni aiheen ja avasin palvelu-
muotoilu- ja yhteissuunnittelutermejä kahden case-esi-
merkin avulla. Alustuksen jälkeen esittelin haastatteluilla 
keräämääni dataa viiden eri skenaarion ja SWOT-ana-
lyysin avulla A3-kokoisilta kapalevyiltä.

Skenaarioiden tarkoituksena työpajassa oli toimia aiheen 
fokusoijana, keskustelun herättäjänä ja lähdemateriaali-
na työskentelyä varten. Litteroiduista haastatteluista irro-
tettiin suoria lainauksia, joiden pohjalta viisi skenaariota 
rakennettiin. 
Skenaarioiden edustamat aihealueet liittyivät vapaaeh-

toisuuteen, nuorten osallistamisen haasteellisuuteen, 
viraston ja seurakuntien työnkuvien eriäväisyyteen ja 
kirkosta eroamiseen. Osa skenaarioista oli tarkoituksella 
provosoivia. Skenaarioiden tulisi olla helposti lähestyttä-
viä, joten ne laadittiin sarjakuvamaiseen muotoon. 

Koska aikaa työpajaa varten oli varattu niukasti pidin 
sopivana menetelmänä kuvakorttien (ks. kuva 7) käyt-
tämistä nuorisotyönohjaajien mielipiteiden ilmaisemi-
sen välineenä. Kuvakortit olivat 145X145 mm kokoisia 
kapalevylle tulostettuja neliöitä. Kuvakortit olivat suoria 
otteita skenaarioissa kuvatuista tilanteista ilman teksti-
osuutta.

Kortin ala-osaan oli jätetty tyhjää kirjoitustilaa. Ku-
vakortteihin liittyvänä tehtävänantona oli tuoda esille 
kohteita, jotka osallistujien mielestä kaipaisivat pikaista 
puuttumista.
Tehtävä luettiin ääneen, jonka jälkeen osallistujille jaet-
tiin tehtäväanto, viisi kuvakorttia ja tussit, skenaariot ja 
SWOT-analyysi A4-tulosteena. Aikaa tehtävän suoritta-
miseen oli 15 minuuttia. Tehtävä suoritettiin pareittain.

Tehtävänannossa pyydettiin tutustumaan tutkimusma-
teriaaliin ja keskustelemaan parin kanssa  eniten kiin-
nostavista teemoista. Parit saivat valita viidestä kuvakor-

-

-

“KAIKKI MITÄ ME OLLAAN TÄSSÄ 
YRITETTY KEKSIÄ JA KEHITELTY JA 

VISIOITU NIIN VIELÄ YKSKÄÄN NIISTÄ EI 
OLE LÄHTENYT LIIKENTEESEEN.”  

“ET VAIKKA TEKIS KUINKA HIENON STRATE-
GIAN JA TYÖNTEKIJÄT HEITTÄYTYY MA-
HALLEEN LATTIALLE JA SANOO ET ME EI 

MUUTEN TEHÄ.”  

“SAMAAN AIKAAN YHTYMÄN VIRASTOLLA.”  

“--SE TEKEE SIITÄ AIKA RÄJÄHDYSHERÄN AIHEEN, KUN SIIHEN LIIT-
TYY SE ETTÄ KAIKILLA ON JO KÄDET TÄYNNÄ KAIKKEA MAHDOLLIS-
TA, JA SIT SANOTAAN ET SUN PITÄIS VIEL TEHÄ TÄMMÖNEN JUTTU.”  

Kuva 6. Ote miniworkshopissa esitetystä skenaariosta
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tista kolme, jotka tukivat keskustelussa esille nousseita 
asioita. Kuvat auttoivat osallistujia pohtimaan haasteita 
abstraktimmalla tasolla, koska tarkoituksena ei ollut kek-
siä ideoita tai valmiita ratkaisuja. Kuvakorttien alaosaan 
pyydettiin kirjoittamaan muutamalla sanalla eniten pu-
hututtaneet asiat. 
Kuvakorttitehtävän toisessa osassa parit kokoontuivat 
yhteen esittelemään lyhyesti korttiensa sisällöt. Esittelyn 
päättyessä kortit aseteltiin pöydälle, jonka jälkeen niitä 
aloitettiin ryhmittelemään. Samaa aihetta koskevat ku-
vakortit koottiin pinoihin ja niille laadittiin post-it-lap-
pujen avulla yhteinen otsikko. Lopputuloksena syntyi 
tulevan työpajan focus ja nimi: Tullaanx me teille? Uusi 
yhteisöllisyys rakenteellisten haasteiden edessä. Viimei-
seksi koottiin osallistujalista, johon sisältyi henkilöitä 
Olarin seurakunnan hallinnon puolelta, seurakuntayhty-
män viraston henkilöstöä ja nuoria.

4.3.4 Pohdinta

Osuutenani oli työpajaa valmistelevien tehtävien suo-
rittaminen (menetelmät, materiaalit, aikatauluttaminen, 
organisointi) ja työpajan fasilitointi ja dokumentointi.
Erityistä huomiota kiinnitin työpajan alussa osallistujien 
motivoimiseen. En halunnut esiintyä opiskelijana joka 
suorituttaa lopputyönsä toiminnallisen osan koekanii-
nien roolissa olevilla nuorisotyöohjaajilla, vaan painotin 
suunnitelleeni työpajan heitä varten. Tähdensin, että he 
tulisivat ideoimaan teeman ja kokoamaan osallistujalis-

tan seuraavaa työpajaa varten, joka rakennettaisiin hei-
dän omien näkemystensä pohjalta. 

Skenaariot painatettiin A3-kokoisina kapalevylle ja esi-
tettiin sellaisenaan työpajaan osallistuville. Toiminnalli-
sen työn tekijät saattaisivat kokea sähköisen esitystavan 
kokoushuoneenomaisena. Nuorisotyönohjaajalle suori-
tetusta haastattelusta olin ymmärtänyt, että kokoustami-
nen ”oman porukan kesken” suoritetaan usein epäviral-
lista kaavaa noudattaen nuorisotilan sohvilla istuen.
Skenaariota varten rakennetut visualisoinnit olivat mo-
niselitteisiä, joten pidin niiden käyttämistä myös itse 
tehtävässä hyvänä ratkaisuna. Korttien tuli olla helposti 
lähestyttäviä ja toimia aihe-alueen täsmentäjänä.
Pidin myös SWOT-analyysiä hyvänä esitystapana, koska 
se on useille tuttu työkalu.

4.3.5 Tullaanx me teille?- työpajan kulku

Seuraavan työpajan suunnittelussa punaisena lankana 
toimi nuorisotyöntekijöiden luoma nimike: Tullaanx me 
teille? Uusi yhteisöllisyys rakenteellisten haasteiden edessä. 
Ohjeistusta tulevan työpajan sisällölle sain paneutumalla 
kuvakorttien aiheisiin ja käymällä läpi työpajadokument-
teja. 

Kolmetuntinen työpaja pidettiin lounaan jälkeen Olarin 
seurakunnan Kulma-nuorisotilassa. Työpajan alustuk-
sesta puuttuivat kaksi nuorta, jotka ilmoittivat myöhäs-

Kuva 7. Kuvakorttien käytön demonstrointi miniworkshopissa
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tyvänsä. Yksi osallistuneista (seurakuntayhtymän henki-
löstöpalvelupäällikkö) estyi viime hetkellä osallistumasta 
työpajaan. 
Apunani oli kolme muotoilijaa, joista jokainen sai oman 
ryhmän fasilitoitavakseen. Muotoilijoiden tehtävänä oli  
huolehtia ryhmäkohtaisista materiaaleista ja dokumen-
toida keskustelua nauhurille. Osallistujia oli muotoilijat 
mukaan lukien 18.

Esittelin työpajan alussa maisterityöni aiheen ja tarkoi-
tuksen, kävin läpi miniworkshopin tuloksia ja lausuin 
muutaman sanan yhteissuunnittelumenetelmistä sekä 
palvelumuotoilusta. Kerroin myös mitä tulisimme seu-
raavien kolmen tunnin aikana tekemään ja miksi. Introa 
seurasi tutustumiskierros, jossa jokainen esitteli itsensä 
ja paljasti, mitä oli nauttinut aamiaiseksi. 

Esitehtävää varten jakaannuttiin kolmeen sekaryhmään. 
Jokaista ryhmää edusti yksi toimihenkilö ja 2-3 nuoriso-
työnohjaajaa. Tehtävän läpikäynnissä osallistujat kertoi-
vat vuorotellen omista yhteisöllisyyden kokemuksistaan 
mukana tuomansa esineen tai kuvan avulla. Osallistujien 
mukana tuomia esineitä oli mm. koruja, raamattu ja vir-
sikirja.

Seuraavassa tehtävässä vahvistettiin osallistujien käsitys-
tä palvelun kohderyhmästä. Tehtävää varten muodos-
tettiin neljä uutta ryhmää: toimihenkilöt muodostivat 
oman ryhmänsä ja nuorisotyönohjaajista muodostettiin 
kolme tiimiä. Ryhmäjako pysyi samana myös seuraavien 
tehtävien ajan. 
Osallistujien tuli hahmotella ihmisen ääriviivat 1:1 ja 
identifioida piirroksin tai kirjoittamalla nykynuoren piir-
teitä paperille. Tehtävänannossa oli apuna johdattelevia 
kysymyksiä koskien nuoren kiinnostuksenaiheita ja tu-
levaisuudensuunnitelmia. Materiaalina oli iso valkoinen 
rullapaperi ja tusseja. 
Ryhmät valitsivat joukostaan vapaaehtoisen, joka asettui 
paperille makuulle ”poseeraten”.  Miltei kaikki ryhmät 
omaksuivat lähestymistavakseen piirtämisen kirjoittami-
sen sijaan. Ihmisen anatomiaa käytettiin luovalla tavalla 
hyväksi nuoren piirteitä ilmentäessä. Tehtävän jälkeen 
osallistujat esittelivät ”nuorensa” muille ryhmille. 

Huomisen otsikot-tehtävä suoritettiin pikatehtävän 
muodossa ennen taukoa. Jokaiselle ryhmälle jaettiin 
kaksi lööppipohjaa ja tussit. Tehtävänantona oli luoda 
uutisotsikot kahteen lehteen, joista toinen ilmestyy tu-
levaisuudessa ja toinen menneisyydessä. Huomisen otsi-
koiden jälkeen oli vapaata aikaa varaamieni virvokkeiden 
nauttimiseen, keskusteluun ja muiden ryhmien tekemien 
otsikoiden tutkailuun.
Viimeisessä tehtävässä ryhmät saivat valita idea-aihio 
vaihtoehdoista mieleisensä. Tässä vaiheessa myös kaksi 
nuorta saapui paikalle. Jaoin heidät kahteen nuoriso-
työnohjaajista koostuvaan ryhmään. 

Ryhmien tehtävänä oli kehitellä idea-aihioita pidemmäl-

le toimivan palvelun muotoon. Lopuksi tuloksena ryh-
mät esittelisivät pidemmälle viedyt palvelukonseptit.
Nuorisotyönohjaajien ja nuorten ryhmiä varten oli varat-
tu prototypoinnin välineiksi kourallinen playmobileja* ja 
vihjekortteja. Viraston ryhmä sai avukseen pinon rooli- 
ja lainauskortteja.  Lisäksi kaikilla ryhmillä oli käytettä-
vissään post-it-lappuja, muotoilun osastolta lainattuja 
kuvakortteja, värillistä kartonkia, tusseja ja teippiä.
Ryhmät valitsivat kiinnostavimman idea-aihion aikaa 
tuhlailematta. Valittuja aihioita olivat “Tullaanx me teil-
le?”, “Käyttäjäfoorumi” sekä “Muuttolinnut”. 
Osallistujien tuli kehittämistehtävän lisäksi valmistella 
esitystapa, jolla palvelu “myydään” muille ryhmille. 
Ryhmät veivät idea-aihioita eteenpäin keskustelemalla. 
Kun palveluun liittyvästä ideasta oltiin yksimielisiä, se 
kirjoitettiin ylös post-it-lapulle tai kartongille. Yksi ryh-
mistä ryhtyi kokoamaan palvelun ainesosia fläppitaulul-
le. 

Ryhmät esittelivät vuorotellen valmiit palvelunsa. Nuo-
risotyönohjaajista ja nuorista koostuvat ryhmät käyttivät 
teatterinomaisissa esityksissään playmobileja. Yksi ryh-
mistä rakensi värillisestä kartongista palveluprototyypin, 
jonka avulla palvelu esiteltiin. 
Jokaisen esityksen jälkeen oli varattu avointa keskuste-
luaikaa, jonka aikana kysyttiin tarkentavia kysymyksiä 
palvelukonsepteista ja pohdittiin niiden toteutumismah-
dollisuuksia. 
Esitysten jälkeen kiitin osallistujia ja kerroin lähettäväni 
visuaalisen koosteen päivän työskentelystä ja konsepteis-
ta. Työpaja päätettiin aplodeihin.

4.3.6 Pohdinta

Koska osalla työpajaan osallistujista ei ollut kokemusta 
nuorten kanssa työskentelystä tulisi työpajaan sisällyt-
tää tehtävä jossa tutustuttaisiin palvelun kohderyhmään. 
Bodymapping-tehtävä osoittautui oivaksi menetelmäksi 
nuorten käyttäjien ilmentäjänä. Tehtävänantoa oli help-
po lähestyä ihmisen profiilin kautta. Ihmisen hahmo an-
toi visuaalisia vihjeitä (vaatetus, esineet, ulkonäkö) nuo-
ren piirteiden esilletuomiseen. 

Jotta palveluista muodostuisi käyttökelpoisia tulisi ide-
oimisprosessin olla sidoksissa varsinaiseen toimintaym-
päristöön. Huomisen (ja tämänpäivän) otsikot-tehtävän 
avulla toivoin osallistujien huomioivan nykyajan puut-
teet (kuten resurssien vajaus) samalla tulevaisuudesta 
unelmoiden.

Suhtauduin epävarmasti playmobileiden käyttöön, koska 
en ollut lainkaan varma kuinka osallistujat suhtautuisivat 
teatterista ammentavaan toteutus- ja esitystapaan. 
Osallistujat eivät käyttäneet leluja käydessään läpi palve-

* Playmobil on pieni ihmisfiguuri joita käytetään muotoili-
joiden työvälineinä yhteissuunnittelutilaisuuksissa välineenä 
kokeellisiin tarkoituksiin. Playmobilin käyttö työpajassa ks. 
Lucero, Vaajakallio & Dalsgaard 2012.
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Kuva 8. Bodymapping käytännössä Tullaanx me teille-työpajassa

Kuva 9. Tullaanx me teille-työpajaan osallistuneiden valloittava huumorintaju kukoisti Huomisen (ja tämänpäivän) otsikoita laatiessa
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lua vaan suunnittelivat palvelun sisältöä erilliselle pape-
rille post-it-lappujen avulla ja improvisoivat itse esityk-
sen leluja käyttäen. Figuurien avulla esitettiin nuoren ja 
nuorisotyönohjaajien rooleja palveluissa. Kaksi nuorta 
toimivat ryhmissä eräänlaisessa asiantuntijaroolissa 
kommentoiden, mikäli idea ei toiminut tai se ei nuoren 
tulkinnan mukaan miellyttäisi kohderyhmää. 
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Kuvat 10 ja 11 (alla). Palvelukonseptin ideointia Tullaanx me teille-työpajan viimeisessä tehtävässä



“--- VOISKO SEURAKUNNASSA OLLA MULLE JOKIN 
ERILAINEN PAIKKA JOKIN AIKUISEMPI PAIKKA ET 
ENÄÄ EN VOI OLLA ISONEN MUTTA HALUISIN 
JOTAKIN SIITÄ HYVÄSTÄ MITÄ SILLOIN OLI SÄILYT-
TÄÄ JA JOLLAKIN TAVALLA ET SE LIITTYIS SEURA-
KUNTAAN ---” * (4. haastattelu 2013)

Kuva 12



37

5.1. MINIWORKSHOP TULOKSET

Osallistujat suorittivat annetut tehtävät omatoimisesti ja 
innostuneesti, eivätkä kaivanneet ohjausta työskentelyn 
tueksi. 
Ensimmäisen tehtävän alkaessa pareittain käyty keskus-
telu kävi vilkkaana. Pöydän ääressä kuvakorttien tuloksia 
ryhmitellessä vuorovaikutus osallistujien kesken oli eri-
tyisen hedelmällistä. 
Valituimpien joukossa olivat kirkkokuva, kuva pojasta 
koneella ja kuva nuorisojoukosta. Paljon puhututtivat va-
paaehtoistyöhön liittyvät ongelmat kuten rakenne, riittä-
vän suurten ja pienten vapaaehtoistehtävien löytyminen, 
työntekijöiden/vapaaehtoisten väsyminen ja nuorten 
vaikea tavoitettavuus. Mahdollisuuksina koettiin seura-
kuntalaisten lahjakkuus ja taidot, vapaaehtoisten aito yh-
teisöllisyys, yhdessä palveleminen, osallisuuden ja oman 
paikan löytyminen sekä hengellisyyden ja uskonelämän 
kehittäminen vapaaehtoistyössä. 

Viraston henkilökunnan haastatteluissa vapaaehtoisuu-
den edistämisen esteenä pidettiin nuorisotyön resurssi-
pulaa. Työt alkavat ylittää nuorisotyönohjaajien voima-
varoja. Nuorisotyön ratkaisuna ongelmaan onkin toive 
lisähenkilöstön palkkaamisesta. Kirkon nykyisen aseman 
puitteissa tämä ei kuitenkaan ole mahdollista. Resursseja 
riittää vain projektityöntekijöiden palkkaamiseen mihin 
ei mielellään ryhdytä, koska projektista syntyneet tulok-
set ovat harvoin kauaskantoisia. Vapaaehtoistoiminnassa 
työntekijän työpanostusta taas tarvitaan vain hankkeen 
alkaessa. Toiminnan on tarkoitus jatkua omalla painol-
laan ilman työntekijän mukanaoloa. Kuulin erään parin 
keskustelevan työvoimapulasta vapaaehtoistoimintaan 
liittyen. Pelkonani oli että osallistujat ottavat askeleen 
taaksepäin juuttumalla arvostelemaan resurssien vähyyt-
tä. Huolenaihe osoittautui tarpeettomaksi.
Osallistujien miniworkshopissa luoma, seuraavan työpa-
jan otsikko ja focus “Tullaanx me teille? Uusi yhteisöllisyys 
rakenteellisten haasteiden edessä” määrittelee myös tut-
kimusongelman. Tahtoa työntekijöiltä toimintatapojen 
muuttamiseksi löytyy mutta esteenä on seurakuntayh-
tymän ja kirkon organisaatioiden määrittelemät perus-
tat jotka eivät tue tarvittavalla tavalla seurakuntalaisten 
osallistamista. Uusi yhteisöllisyys on haave yhteisöstä 
joka muotoutuisi seurakuntalaisten taitojen ympärille.
Työpajadokumentteihin (video ja ääninauhoitteisiin ja 
materiaaleihin) tutustumalla seuraavat kolme teemaa 
summaavat työpajassa keskusteltavan sisällön. 

(Uusi) yhteisöllisyys
Uusi yhteisöllisyys on nimike, johon nuorisotyönteki-
jät päätyivät pohtiessaan kirkkoa kohtaavia muutoksia 
(esim. rakennemuutos) ja minkälaisia toimenpiteitä tu-

lisi tehdä nuorten tavoittamiseksi.
Seurakuntalaisten taitojen käyttämisen ja yhteisön muo-
dostamisen esiintuominen tarkoitti, että kyseisiä asioita 
ei ehkä olla tarpeeksi päästy hyödyntämään vapaaehtois-
projekteissa. 
Pyrkimys seurakuntalaisten lahjojen hyödyntämiseen 
vihjasi mahdollisuuteen rakentaa palvelut tulevaisuudes-
sa rohkeammin jäsenten ympärille. Vapaaehtoisen tulisi 
kokea oma työpanoksensa tärkeänä samoin kuin työnte-
kijän tulisi nähdä vapaaehtoistyöntekijä tarpeellisena. 

Tavoitettavuus
Vaihtoehtoisten lähestymistapojen harkitseminen on 
ajankohtaista, mikäli olemassaolevat palvelut eivät on-
nistu tavoittamaan kohderyhmäänsä. Yhtenä mahdolli-
suutena on viedä palvelu sinne missä nuori on.
Koska nykynuoret kuuluvat tietoyhteiskunnan kasvat-
teihin, ovat nettipalvelut perusteltu keino yhteyden yl-
läpitoon. Osallistujat pohtivat voivatko nettipalvelut 
edistää syrjäytymistä, koska aitoa kohtaamista ei pääse 
syntymään. Nuorten vaikean tavoitettavuuden sain myös 
omakohtaisesti kokea järjestäessäni seuraavaa työpajaa.

5. YHTEISSUUNNITTELUTYÖPAJOJEN TULOKSET

Kuva 13 Kuvakortti: Uuden yhteisöllisyyden määritelmä “ollaan 
samassa rivissä”. 

Kuva 14 Kuvakortti: Jos te ette tuu meille niin “tullaanx me sit 
teille.”
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Rakenne
Työpajassa otettiin iso harppaus eteenpäin siirtymällä re-
surssien vaatimisesta ongelman todellisiin lähtökohtiin. 
Tämä ylitti odotukseni. Osallistujat näyttivät kokevan 
kirkosta eroamisen haasteena ja mahdollisuutena. Laa-
jamittainen eroaminen aiheuttaa muutospaineita mikä 
pakottaa kirkkoa ja sen palveluita uudistumaan. Muutos 
johtaa uudistustoimenpiteisiin myös työkulttuurin ja ra-
kenteiden saralla mikä voi osaltaan mahdollistaa vapaa-
ehtoistoiminnan tukemisen. Toisaalta nostettaessa esille 
järjestelmällisiä pulmia pallo ikäänkuin heitettiin takai-
sin hallinnolliselle puolelle.

Eräs osallistujista kommentoi, että vastaavanlaista työ-
pajatyöskentelyä voisi käyttää menetelmänä nuoriso-
työnohjaajien omien toimintojen kehittämiseen. Myös 
esimiesasemassa toimineen seurakuntapapin mukaan 
työpaja yllätti positiivisesti. 

5.2. TULLAANX ME TEILLE?- TYÖPAJAN TULOK-
SET

Harkitsin kauan ryhmäjaon eri vaihtoehtoja. Huolenai-
heena oli, että nuorisotyön ohjaajille luontainen vilkkaus 
ja puheliaisuus saattaisi tukahduttaa hallinnollisen puo-
len edustajia mikä estäisi erilaisten näkemysten tasaver-
taisen ilmaisun. Hallinnollisen toimihenkilön ja nuoren 
laittaminen samaan ryhmään saattaisi taas toimia nuo-
relle etäännyttävänä tekijänä. Ratkaisuna jaoin viraston 
henkilökunnan ja nuorisotyönohjaajat omiin ryhmiinsä. 
Työpajassa syntyi neljä konseptia, joita jatkokehiteltiin 
maisterityön tekijän toimesta.
Seuraavaksi esitettävät yhteissuunnittelutyöpajan osallis-
tujien yhdessä kehittämien konseptien kirjallinen kuvaus 
perustuu työpajatyöskentelyn aikana kerättyihin video- 
ja audionauhoituksiin ja ryhmäkohtaisiin materiaaleihin.

5.2.1 Nuorten foorumi

Nuorten foorumi on kerran kuussa kokoontuva aktii-
visista nuorista koostuva lautakunta joka ideoi ja orga-
nisoi toimintaa Olarin seurakunnan nuorille. Foorumi 
suunnittelee toimintaa Olarin seurakunnan kasvatuksen 

tiimiltä saadun esityslistan puitteissa muokkaamalla lei-
reistä, juhlista, tapahtumista ja kokoontumisista nuorten 
näköisiä. Nuorisofoorumi ei käsittele valmiiksi puituja 
ratkaisuja vaan toimii nuorison äänitorvena luomalla 
kohderyhmää aidosti puhuttelevaa ja osallistavaa toi-
mintaa. 

5.2.2 Nimeltä kutsuttu

Nimeltä kutsuttu on palvelu nuorille, jotka muuttavat 
Espooseen opiskelemaan tai tekemään töitä. Espoon 
seurakuntayhtymän virasto saa automaattisesti tiedon 
uusista seurakunnan alueelle muuttaneista väestökirjan-
pitoa varten. Tietoa hyödyntämällä voidaan tukea uusia 
seurakunnan jäseniä tarjoamalla palvelua, joka edistää 
vieraalle asuinpaikalle sopeutumista. Palvelua kutsutaan 
suunnittelemaan innokkaimmat uudet seurakunnan 
nuoret jäsenet, joiden tehtävänä on päättää yhteydenot-
totavasta ja asukkaille suunnatusta toiminnasta. Palvelun 
työkaluksi kehitetään digitaalinen sovellus yhteydenpi-
don vahvistamiseksi. 

5.2.3 Kulmabussi

Kulmabussi on nuorten itsensä suunnittelema päivit-
täin auki oleva olotila, joka tarjoaa tekemistä, seuraa ja 
välipalaa Ison Omenan läheisyydessä. Bussin aikuiset 
työntekijät ja vapaaehtoiset ovat paikalla vastaamassa 
nuoria askarruttaviin kysymyksiin. Bussi toimii Olarin 
seurakunnan sisäänheittokanavana ja ohjaa tarvittaessa 
nuoren sen palvelujen pariin. Kulmabussi tekee laajamit-
taista yhteistyötä yhdessä sponsorikumppanien kanssa, 
joiden tuella toteutetaan nuorten itsensä suunnittelemaa 
Kulmabussi-toimintaa. 

5.2.4 Olarin seurakunnan bussi

Olarin seurakunnan oma bussi on paikalla siellä missä 
nuoret ovat. Arkipäivisin bussi piristää koululaisten vä-
litunteja koulun pihalla kahvikojuineen. Interaktiivisuu-
den ja ajankohtaisuuden varmistavat bussin kaksi isoa 
ulkoilma-screeniä, joissa pyörii seurakunnan teemaan 
sopivia youtube-pätkiä, Raamatun lauseita ja meneil-
lään olevan valokuvauskilpailun antia. Bussi toimii myös 
vaikutuskanavana, jossa voi kirkollisvaalien lähestyessä 
äänestää tai osallistua muilla tavoin seurakunnan toi-
mintaan. Vaihtelevat teemat tuovat bussiin tapahtumia ja 
erikoisvieraita. 

Osallistujat suhtautuivat innostuneesti ja avoimin mielin 
uusiin työskentelymetodeihin. Vallitseva yleistunnelma 
työpajan ajan oli hilpeä, miltei riehakas. Yhden työpa-
jassa mukana olleen muotoilijan kommentin mukaan 
kyseisen iloisuuden takana oli kuitenkin huoli nuorista, 
nuorten tavoittamisesta ja tulevista kirkkoa ja seurakun-
taa kohtaavista rakenteellisista muutoksista. 
Nuoret kertoivat pajan olleen positiivinen kokemus.

Kuva 15 Kuvakortti: Rakenne
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Kuva 16 Työpajaan osallistuneen ryhmän rakentama prototyyppi Olarin seurakunnan bussista

Kuva 17 “Nimeltä kutsuttu” -palvelun hahmotelma palvelupolun avulla
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Ryhmäjaosta sain työpajan jälkeen yhdeltä osallistujis-
ta negatiivista palautetta. Ryhmien olisi toivottu olevan 
sekaryhmiä. Myös idea-aihio-tehtävä olisi voinut olla 
konkreettisempi. Jälkeenpäin työpajaan osallistunut 
nuorisotyön kappalainen kehui työpajan tuloksellisuutta. 
Nuorisotyönohjaajat käyvät innostavissa koulutuksissa, 
joista saatuja uusia ideoita on välillä vaikea siirtää käy-
täntöön. Työpajasta oli kertynyt ideoita, joiden toteutta-
mista pohditaan.
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“OON MONTA VUOTTA JO OIKEESTAAN MIETTINY ET MIKÄ ON 
SE JUTTU ET MITEN VOI OLLA MUKANA SITTEN SEURAKUN-
NAN NUORISOTYÖSSÄ ILMAN ETTÄ LÄHTEE ISOSEKSI...ET 
LÖYTYY PAIKKOJA VAIKKAPA SILLE NIINKUN TIETOKONENÖR-
TILLE ETTÄ SILLÄKIN ON JOTAIN HOMMIA SEURAKUNNASSA 
ET SEN EI TARVII LÄHTEÄ ISOSEKS MUT ET SE VOI OLLA 
MUKANA TEKEMÄSSÄ.” * (2. haastattelu 2013)

Kuva 18
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Tullaanx me teille?-työpajan palvelukonseptien pohjalta 
vietiin palveluideoita pidemmälle maisterityön tekijän 
toimesta. Palveluiden hahmottuessa kommentteja pyy-
dettiin työpajaan osallistuneilta Olarin seurakunnan 
edustajalta, Espoon seurakuntayhtymän virastolta sekä 
yhdeltä nuorelta. 
Saatujen kommenttien perusteella palveluita tarkennet-
tiin ja hiottiin edelleen. Seuravaksi esitettävät palvelut 
ovat lopullisessa muodossaan.

6. LOPULLISET PALVELUKONSEPTIT
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....omaan kämppään 
HOASilla

Postitse saapuu kirje joka sisältää kutsun:

MITÄS SITTE 
KEKSIS??

Moi   TUOMO!

Lämpimästi tervetuloa Olariin!

ksemme sijoittumista alueelleme yhteisen INFO-illan ehrään muuttaneille opiskelijoille.2014 klo 18 kerhotiloissa. Illassa tutustutaan toisiimme, talon tapoihin sekä alueen tarjoamiin palveluihin ja harrastemahdollisuuksiin. 

Asukastoimikunnan toiminnasta kiinnostuneille on paikalla kertomassa HOASin edustaja. 

T: HOAS

Uusi asukas muuttaa 
alueelle opiskelupaikan 
perässä......

KÄYDÄÄN LÄPI LÄHIMMÄT KIERRÄTYSMESTAT, 
VILKASTAAN MISSÄ ON SAUNA JA MITEN 
PYYKKITUPAA VARATAAN. MUT ENSIN 

TUTUSTUTAAN TOISIIMME! YEAH LET US BEGIN 
WITH A.....

Sovittuna ajankohtana 
paikalle on kerääntynyt 
HOASin Kuunkehrän
kerhotilaan taloon vasta 
muuttaneita nuoria:

Seurakunnan nuoriso-
työnohjaajan vetämä 
tutustumisleikki: 

Kuva 19



45
Kuva 19

6.1 “NIMELTÄ KUTSUTTU” 

Palvelun kohderyhmänä on alueelle muuttanut nuo-
ri opiskelija, joka vuokraa asuntoa Helsingin opiske-
lija-asunnoilta (HOAS). Olarin seurakunta järjestää 
yhteistyössä HOASin kanssa alueellisia infotilaisuuksia 
uusille vuokralaisille. Infotilaisuudet järjestetään HOA-
Sin omistamien kiinteistöjen kerhohuoneilla, jonne 
asukkaiden on vaivatonta saapua.
Infon tarkoituksena on esitellä yleisen asumisen peri-
aatteita - ”talon tapoja”- uusille HOASin vuokralaisille, 
tiedottaa seurakunnan palveluista ja luoda yhteishenkeä 
asukkaiden kesken.
Seurakunta vastaa infon toiminnallisesta puolesta ohja-
ten asukkaita tutustumaan toisiinsa erilaisten aktiviteet-
tien kautta. 

Nuoret asukkaat saavat seurakunnan edustajalta tietoa 
diakonian palveluista ja nuorille suunnatuista seurakun-
nan tapahtumista. HOASin asukastoimikunnasta vas-
taava voi infon kautta kerätä vapaaehtoisia toimikunnan 
jäsenistöön asukaskokousta varten. Virallisen info-osuu-
den jälkeen tilaisuus jatkuu epävirallisena virvokkeiden 
nauttimisen merkeissä.

Palvelu soveltuu erityisesti ensimmäistä kertaa yksin 
asuville, kauempaa alueelle muuttaneille kuten vaih-
to-opiskelijoille ja asukastoimikunnan toiminnasta kiin-
nostuneille. Tilaisuus on kaikille uusille asukkaille avoin 
uskonnollisesta taustasta huolimatta. 

6.1.1 Pohdinta

Henkilökohtaiset kutsut infotilaisuuteen toimitetaan 
uusille asukkaille HOASin toimesta. Tällä varmistetaan 
myös niiden asukkaiden osallistuminen, joilla on kirk-
koon liittyviä ennakkoluuloja. 
HOASin etuna on paikallisen seurakunnan nuorisotyön-
ohjaaja, joka omalla ammattitaidollaan kykenee myö-
tävaikuttamaan miellyttävän asukasyhteisön syntyyn. 
Infossa tapahtuva tiedonanto yleisen asumisen periaat-
teista ja yhteishengen luominen asukkaiden kesken en-
naltaehkäisee kiinteistöön kohdistuvia väärinkäytöksiä, 
jotka liittyvät yhteisten tilojen käyttöön ja naapuriso-
puun. Yhteistyö HOASin kanssa tarjoaa paikalliselle seu-
rakunnalle väylän tavoittaa nuoria aikuisia ja tiedottaa 
seurakuntakohtaisista palveluista ja tapahtumista.

Hyötyjä nuorelle on alueelle kotiutuminen, yksinäisyy-
den ehkäiseminen ja tarpeellisista palveluista tiedotta-
minen. HOASin ja paikallisen seurakunnan laajempi yh-
teistyö alueella toimivien palveluntarjoajien (kuntosalit, 
kampaamot, ravintolat) kanssa voi ilmetä uusille asuk-
kaille suunnattujen etuuksien muodossa (alennukset, 
ilmaiset tutustumiskäynnit).

Palvelun haasteena on nuorten kokoaminen. Vaikka ti-
laisuudesta tiedotetaan etukäteen henkilökohtaisesti ja 

paikkana on saman rakennuksen kerhohuone, voi kyn-
nys olla silti korkea osallistumiselle. Henkilökohtaisen 
kutsun lisäksi nuorelle voisi lähettää muistutuksen teks-
tiviestinä kahta päivää ennen tapahtumaa. 
Palvelu ei loukkaa uskonnonvapautta koska infotilaisuu-
teen ei sisälly henkisiä aktiviteetteja (esim. rukoilu tai 
hartaus).

Palvelun etuna on monistettavuus ja siirrettävyys. HOA-
Sin omistamia kiinteistöjä on satoja ympäri pääkaupun-
kiseutua. Myös muissa kaupungeissa toimii vastaavanlai-
sia opiskelija-asuntosäätiöitä, kuten TOAS Tampereella. 
Palvelua on mahdollista prototypoida useassa eri kiin-
teistössä eri seurakuntien alueilla.
Infon järjestämisestä hyötyvät kaikki osapuolet: asumis-
viihtyisyys lisääntyy, tietous seurakunnan palveluista 
kasvaa ja nuoren sijoittuminen uudelle alueelle helpot-
tuu.

Saadun palautteen mukaan palvelu vaatii vain vähän re-
sursseja seurakunnalta. Infotilaisuutta varten seurakunta 
suunnittelee nuorisotyönohjaajien toimintamallin, jonka 
mukaan tilaisuuden tutustumis-osio ohjataan. Infotilai-
suuksia on vain muutamia yhtä seurakuntaa kohden, 
joten palvelun ylläpito ei vaadi nuorisotyönohjaajalta ko-
koaikaista työpanosta.
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“--- irrallisuus ja irtautuminen on siinä semmonen 
että välttämättä sieltä opiskelupaikkakunnalta ei 
löydy semmoista kiinnekohtaa seurakuntaan ja 
kirkkoon, ja sit se suhde siihen kotiseurakuntaan 

vähiten löystyy ja sit tulee ne kysymykset siitä että no 
tarviinko mä ja...” 

IDEA

TOTEUTUS

MUUTTO- 
linnut

Suurin osa paikkakunnalta toiselle 
muuttavia on nuoria aikuisia. Minkälaisen 
palvelun tai tuotteen avulla muuttolinnut 
paikannettaisiin ja kutsuttaisiin mukaan 
seurakunnan toimintaan? 

Hahmotelkaa ideanne palvelupolun 
avulla. Polku koostuu kontaktipisteistä 
(tila, työntekijä, esine) joiden kautta 
käyttäjä kokee palvelun. Mitkä ovat 
viraston tai srk:n työntekijän tehtävät 
luomassanne palvelussa? Minkälaisia 
resursseja (raha, aika, rakenne) 
palvelunne vaatii?

“--- irrallisuus ja irtautuminen on siinä semmonen 
että välttämättä sieltä opiskelupaikkakunnalta ei 
löydy semmoista kiinnekohtaa seurakuntaan ja 
kirkkoon, ja sit se suhde siihen kotiseurakuntaan 

vähiten löystyy ja sit tulee ne kysymykset siitä että no 
tarviinko mä ja...” 

IDEA

TOTEUTUS

MUUTTO- 
linnut

Suurin osa paikkakunnalta toiselle 
muuttavia on nuoria aikuisia. Minkälaisen 
palvelun tai tuotteen avulla muuttolinnut 
paikannettaisiin ja kutsuttaisiin mukaan 
seurakunnan toimintaan? 

Hahmotelkaa ideanne palvelupolun 
avulla. Polku koostuu kontaktipisteistä 
(tila, työntekijä, esine) joiden kautta 
käyttäjä kokee palvelun. Mitkä ovat 
viraston tai srk:n työntekijän tehtävät 
luomassanne palvelussa? Minkälaisia 
resursseja (raha, aika, rakenne) 
palvelunne vaatii?

“--- irrallisuus ja irtautuminen on siinä semmonen 
että välttämättä sieltä opiskelupaikkakunnalta ei 
löydy semmoista kiinnekohtaa seurakuntaan ja 
kirkkoon, ja sit se suhde siihen kotiseurakuntaan 

vähiten löystyy ja sit tulee ne kysymykset siitä että no 
tarviinko mä ja...” 

IDEA

TOTEUTUS

MUUTTO- 
linnut

Suurin osa paikkakunnalta toiselle 
muuttavia on nuoria aikuisia. Minkälaisen 
palvelun tai tuotteen avulla muuttolinnut 
paikannettaisiin ja kutsuttaisiin mukaan 
seurakunnan toimintaan? 

Hahmotelkaa ideanne palvelupolun 
avulla. Polku koostuu kontaktipisteistä 
(tila, työntekijä, esine) joiden kautta 
käyttäjä kokee palvelun. Mitkä ovat 
viraston tai srk:n työntekijän tehtävät 
luomassanne palvelussa? Minkälaisia 
resursseja (raha, aika, rakenne) 
palvelunne vaatii?

1. 2.

3.

4.

Kuva 20



47

6.1.2 Evoluutio: Ideasta palvelukonseptiksi

Yhteissuunnitteluprosessissa on ollut olennaista palve-
luideoiden kehittäminen yhdessä sidosryhmien (Olarin 
seurakunta, seurakuntayhtymän virasto, nuoret) kanssa 
prosessin eri vaiheissa. Kuva 20 kuvaa palvelukonseptin 
kehityskaaren syntyhetkestä lopulliseksi konseptiksi.

1. Ote Espoon seurakuntayhtymän viraston työntekijälle 
tehdystä haastattelusta. (2. haastattelu 2013)

2. Tullaanx me teille-työpajan idea-aihio materiaali

3. Tullaanx me teille-työpajan palvelupolkukuvaus ”Ni-
meltä kutsuttu”-palvelusta

4. Palvelukonsepti sai lopullisen muotonsa työpajaan 
osallistuneiden ja seurakuntayhtymän viraston edusta-
jien palautteen perusteella.

6.1.3 Palvelutehtävät

Konseptikohtaiset palveluun sisältyvät tehtävät suoritta-
jatahoittain (alla).

SUORITTAJATAHO

Seurakunta
Seurakuntayhtymän virasto
HOAS

PALVELUN 
TOTEUTTAMISESTA 
VASTAAVA HENKILÖ 

VALITAAN

VASTUUHENKILÖ 
KONTAKTOI 

HOASIA

TARKEMMASTA 
TOTEUTUSTAVASTA

 SOPIMINEN

KUTSUJEN 
TOIMITTAMINEN 

UUSILLE ASUKKAILLE

KIRKON NUORISO-
TYÖNOHJAAJA 

SAAPUU SOVITTUNA 
AJANKOHTANA 

PAIKALLE

YHTEISTYÖ-
NEUVOTTELUT 

AIKATAULUSTA 
SOPIMINEN

LAADITAAN PALVELU-
KOHTAINEN NUORISO-

TYÖNOHJAAJAN 
OHJEISTUS

UUSIEN 
ASUKKAIDEN LISTAN 

KOKOAMINEN

Kaavio 5

Uusia palveluita Olarin seurakunnalle suunniteltaessa 
ratkaisevaa on palvelun toteuttamiseen sisältyvien tehtä-
vien määrä. Kaavio osoittaa palvelutehtävien suorittajat 
sekä palvelutehtävän.
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....JA SIINÄ OLI TÄMÄNPÄIVÄI-
NEN AAMUNAVAUS.KOULUN 
PIHALLA ON TAAS TUTTUUN 
TAPAAN KULMAN NUORTEN 
KAHVIKÄRRY PARKKEERATTU-
NA JOTEN MIKÄLI KAHVIHAM-
MASTA KOLOTTAA NIIN 
TERVETULOA JUTSKAILEMAAN! 

Päivänavausta on pitämässä 
kirkon nuorisotyönohjaaja

Olarin yläasteella valmistaudutaan 
koulupäivän alkuun

Kuva 21
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6.2 TULLAANX ME TEILLE?

Olarin seurakunnan nuorisotyön mopoauto liikkuu Ola-
rin yläkoululla torstaisin seurakunnan nuorisotyönoh-
jaajan suorittaman aamunavauksen jälkeen. 
Nuorisotyöntekijä on tavattavissa koulun pihalle park-
keeratun mopoauton luota. Lavamallinen mopoauto tar-
joaa halukkaille kahvia ja jutteluseuraa. Mopoauto toimii 
henkisenä tapaamispaikkana. Palvelun tarkoituksena on 
läsnäolo, seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista tie-
dottaminen ja markkinointi. Talvikautena palvelu siirtyy 
koulun sisätiloihin luokkahuoneeseen. 

Mopoauto on käytössä myös nuorisotyötä edustavana 
ständinä nuoria kokoavissa tapahtumissa. 

6.2.1 Pohdinta

Toisessa työpajassa syntyneiden alkuperäisten ideoiden 
(Olarin seurakunnan bussi ja Kulmabussi) mukaan nuo-
ria tavoittavan palvelun keskiössä on bussi. Halusin muo-
kata palvelusta vaivattomamman toteuttaa, joten päädyin 
korvaamaan bussin mopoautolla.

Palvelukuvauksessa (ks. kuva) esiintyvään, vuosimallia 
2014 olevaan lavamalliseen Piaggio-mopoauton ajami-
seen ei vaadita ajokorttia, jos on syntynyt ennen vuotta 
1985. Hintapyyntö kyseisestä ajoneuvosta on Nettimo-
to-sivuston mukaan 5 295 €. Mopoauto on tieliikenne-
kelpoinen. 

Käytetty kaupunkibussi maksaa käytettyjen raskaiden 
laitteiden sivuston Mascuksen (Moottoriajoneuvot 2014) 
mukaan 129 000 e. 
Vuoden 93-vuosimallia olevan turistibussin saa kymme-
nellä tuhannella eurolla. Remontit bussin muokkaami-
seksi halutunlaiseksi lisäävät kokonaishintaa. D-ajokortti 
vaaditaan, mikäli ajoneuvossa on kuljettajan lisäksi tilaa 
enemmälle kuin kahdeksalle henkilölle (Kuljettajantut-
kinto 2014).

Olarin seurakunta tekee alueen koulujen kanssa laaja-
mittaista yhteistyötä. Kirkon nuorisotyönohjaajat pitävät 
päivänavauksia ja tekevät oppituntivierailuja. Kouluyh-
teistyön muotoja on mm.  retki- ja leiriyhteistyö, kerho-
toiminta, konsertit, koulujen jumalanpalvelukset ja tuki 
kriisitilanteissa (Espoon seurakunnat 2014f). 
Olarin seurakunnan nuorisotyön pastorilta saadun 
kommenttien perusteella mopoauto on helppo toteut-
taa. Mopoautossa tarjottava kahvi keitetään etukäteen 
termoksiin, jolloin kahvinkeittoon ei tarvita erillistä vir-
talähdettä tai laitteistoa. Palvelu on myös selkeä koulu-
yhteistyön kannalta. Koulun pihalla sijaitseva mopoauto 
ei loukkaa uskonnonvapautta. Päivänavauksessa tiedote-
taan minä aikoina mopoautossa voi vierailla. 

Jatkokehittämistä ajatellen mopoauton tulisi linkittyä 
laajemmin seurakunnan nuorisotyöhön. Mopoauto ei 

toimi pelkästään viestintäväylänä vaan sen avulla myös 
markkinoidaan.  Rippikoulu konseptina ei ole enää sel-
keä osa nuoruutta. Rippikoulun brändiä tullaankin tu-
levaisuudessa kehittämään kirkon toimesta.  Mopoauto 
voisi toimia myös rippikoulusta mainostajana tiedotta-
malla rippikouluun ilmoittautumisten lähestyessä. Mo-
poautolla olisi myös mahdollisuus tavata isosia. 
Olarin seurakunnan nuorisotyön pastorin mukaan mo-
poauton tarjoama palvelu olisi kätevä siirtää talvisin sisä-
tiloihin. Syksyllä kohderyhmälle esitelty palvelu löytäisi 
käyttäjäkuntansa myös talvisin luokkahuoneeseen vara-
tusta tilasta.

Saadun palautteen perusteella Tullaanx me teille-mo-
poauton vahvuuksina on muunneltavuus, ajankohtai-
suus, kevyt toteutus ja nuorten tavoitettavuus. Palvelu 
menee sinne missä nuoret ovat.
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IDEA

TOTEUTUS

TULLAANX
me teille?

Liikkuva hengailumesta-palvelu: Jos 
nuoret eivät tule meille niin tullaanx me 
sit teille? Kuinka tavoittaa nuoret jotka 
viihtyvät sisätiloissa tai viettävät aikaa 
viihdekeskusten käytävillä?

Käykää läpi ideaanne kokemustestauksen 
avulla. Kokemustestauksella voi tutkia 
etukäteen kuinka idea toimii 
käytännössä. Kokeilkaa annetun 
materiaalin kautta kuinka nuori kokee 
keksimänne toiminnan.

IDEA

TOTEUTUS

TULLAANX
me teille?

Liikkuva hengailumesta-palvelu: Jos 
nuoret eivät tule meille niin tullaanx me 
sit teille? Kuinka tavoittaa nuoret jotka 
viihtyvät sisätiloissa tai viettävät aikaa 
viihdekeskusten käytävillä?

Käykää läpi ideaanne kokemustestauksen 
avulla. Kokemustestauksella voi tutkia 
etukäteen kuinka idea toimii 
käytännössä. Kokeilkaa annetun 
materiaalin kautta kuinka nuori kokee 
keksimänne toiminnan.1. 2.

3.

4.

Kuva 22
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SUORITTAJATAHO

Seurakunta
Seurakuntayhtymän virasto
Koulu

RAHOITUKSEN 
HAKEMINEN 

MOPOAUTOA 
VARTEN

MOPOAUTON 
HANKINTA

AJOLUPIEN HANKINTA 
MOPOAUTOA 
KULJETTAVILLE

KOULUJEN 
KONTAKTOIMINEN

YKSITYISKOHDISTA 
SOPIMINEN

MOPOAUTON 
VALMISTELU

LAADITAAN PALVELU-
KOHTAINEN NUORISO-

TYÖNOHJAAJAN 
OHJEISTUS

KIRKON NUORISO-
TYÖNOHJAAJA 

SAAPUU SOVITTUNA 
AJANKOHTANA 

PAIKALLE

6.2.2 Evoluutio: Ideasta palvelukonseptiksi

Ks. kuva 22.

1. Täytetty kuvakortti mini-workshopista. 

”Ujot ja hiljaiset dataerakot, miten teidät saa mukaan vai 
tullaanx me teille?”

2. Tullaanx me teille-työpajan idea-aihio materiaali

3. Tullaanx me teille-työpajan prototyyppi Olarin seura-
kunnan bussista

4. Palvelukonsepti sai lopullisen muotonsa työpajaan 
osallistuneiden ja seurakuntayhtymän viraston edusta-
jien palautteen perusteella.

6.2.3 Palvelutehtävät

Konseptikohtaiset palveluun sisältyvät tehtävät suoritta-
jatahoittain (alla).

Kaavio 6
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LOGO 
SUUNNITTELUKILPAILU

lisätietoa: kulma.�

HAE JÄSENEKSI KULMAN 

NUORISOLAUTAKUNTAAN

Lautakunnan ensimmäisenä 

tehtävänä on voittajalogon valinta

Koulun ilmoitustaululla....

Olarin nuorisotyöntekijät valitse-
vat nuorisolautakuntaan haluavis-
ta sopivimmat kandidaatit

KOULU ON HAASTETTU MUKAAN 
KILPAILUUN JOSSA SUUNNITEL-
LAAN LOGOA KULMAN NUORILLE. 
KÄYTETÄÄN TÄHÄN AIKAA 
KUVISTUNNIN VERRAN...

Kuvistunnilla ei 
tehdäkään tänään 
kollaasia

Kuukautta myöhemmin Kulman 
nuorisolautakunta on ensimmäisen 
vastuutehtävänsä kimpussa:

Hakemuksen 
nuorisolautakuntaan voi 
tehdä kätevästi netissä

Kuva 23
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6.3 NUORTEN UUSI YHTEISÖ

Olarin seurakunnan nuorten uuden yhteisön rakenta-
minen aloitetaan logokilpailulla. Yhteistyössä alueen 
koulujen kanssa toteutettava yhteistyö houkuttelee myös 
seurakunnan päätöksenteosta kiinnostuneita hakemaan 
valtuuston jäseneksi.  

Seurakunnan nuorisotyönohjaajat valitsevat valtuuston 
jäsenet hakemusten tai haastattelujen perusteella. 
Valtuuston ensimmäisenä tehtävänä on valita kilpailu-
töiden joukosta Olarin seurakunnan nuorten palveluita 
edustama logo. Valtuusto edustaa nuorten ääntä, mikä 
tulee kuulumaan ja näkymään seurakunnan päätöksen-
teossa nuorten palveluita suunnitellessa.

6.3.1 Pohdinta

Saadun palautteen perusteella logokilpailu olisi hyvä tapa 
saada käyntiin nuorisovaltuuston toteuttaminen. Perin-
teiset vaalit, joissa valtuuston jäsenet valitaan yleisellä 
äänestyksellä on raskas toteuttaa. Logokilpailun liittä-
minen valtuuston jäsenien hakuun osoittaa myös konk-
reettisesti minkälaisissa asioissa päätäntä tapahtuu. Nuo-
risovaltuustolla ei esim. ole valtaa vaikuttaa seurakunnan 
talousasioihin. Haastateltava arvelee, että valtuusto olisi 
nuorista mielenkiintoinen koska siinä saa vaikuttaa.

Toimiessani osakkaana muotoilutoimistossa yli vuoden 
verran olen huomannut, että yritysten sanoma rakentuu 
vahvasti visuaaliselle ilmeelle. Logo auttaa yrityksen tun-
nistamisessa ja se sitouttaa yrityksessä toimivia yhteen 
saman merkin alle.
Yrityksen visuaalisen ilmeen selkeyttäminen terävöittää 
viestiä asiakkaalle ja määrittää yrityksen toiminnan kan-
nalta olennaisimmat asiat.
Kilpailulla valittava Olarin seurakunnan nuorten logo 
edustaa nuorten päätäntävaltaa seurakunnassa. Nuorten 
palvelut toimivat uuden yhteisön alla, jonka virallisena 
puhemiehenä toimii nuorisovaltuusto. 

Seurakunnan nuorten palveluista muokataan valtuus-
ton avustuksella kohderyhmän näköisiä. Uudenlainen 
osallistaminen ja yhteisöllisyys tulee ilmi yhden merkin 
käytöstä, joka sitoo Olarin seurakunnan nuoret samaan 
joukkoon.  Yhteinen merkki näkyy t-paidoissa, lippiksis-
sä, mainonnassa ja seurakunnan nuorisotilojen sisustuk-
sessa värivalintoina tai mainosbannereina. Tyylistä riip-
puen logo voi toimia myös maskottina. 
Yhteisön muodostamiseen kuuluu myös Olarin seura-
kunnan nuorten nettisivujen uusiminen uuden visuaali-
sen ilmeen mukaiseksi. Nuorten palvelut löytyvät yhden 
sivun alta.
Yhtenäinen brändi osoittaisi myös Olarin seurakunnan 
nuorisotyön itsenäisyyttä positiivisella tavalla. 

Nuorten uusi yhteisö-konseptissa painotus on uusien 
aktiivisten vapaaehtoisten hankkimisessa ja yhteisön 

rakentamisessa. Logokilpailu tuo myös omalta osaltaan 
mainos- ja markkinointiarvoa.
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IDEA

TOTEUTUS

KÄYTTÄJÄ- 
foorumi

Kirkon palveluiden nuorista (potentiaali-
sista) käyttäjistä koostuva vaikutusval-
tainen foorumi missä yhteistuumin 
kehitetään seurakuntien nuorten 
palveluita. Valta nuorille!

Käykää läpi ideaanne kokemustestauksen 
avulla. Kokemustestauksella voi tutkia 
etukäteen kuinka idea toimii 
käytännössä. Kokeilkaa annetun 
materiaalin kautta kuinka nuori kokee 
keksimänne toiminnan.

“Mä ajattelisin että nuorten autonomiaa pitäisi 
jotenkin kasvattaa --.”

IDEA

TOTEUTUS

KÄYTTÄJÄ- 
foorumi

Kirkon palveluiden nuorista (potentiaali-
sista) käyttäjistä koostuva vaikutusval-
tainen foorumi missä yhteistuumin 
kehitetään seurakuntien nuorten 
palveluita. Valta nuorille!

Käykää läpi ideaanne kokemustestauksen 
avulla. Kokemustestauksella voi tutkia 
etukäteen kuinka idea toimii 
käytännössä. Kokeilkaa annetun 
materiaalin kautta kuinka nuori kokee 
keksimänne toiminnan.

“Mä ajattelisin että nuorten autonomiaa pitäisi 
jotenkin kasvattaa --.”

IDEA

TOTEUTUS

KÄYTTÄJÄ- 
foorumi

Kirkon palveluiden nuorista (potentiaali-
sista) käyttäjistä koostuva vaikutusval-
tainen foorumi missä yhteistuumin 
kehitetään seurakuntien nuorten 
palveluita. Valta nuorille!

Käykää läpi ideaanne kokemustestauksen 
avulla. Kokemustestauksella voi tutkia 
etukäteen kuinka idea toimii 
käytännössä. Kokeilkaa annetun 
materiaalin kautta kuinka nuori kokee 
keksimänne toiminnan.

“Mä ajattelisin että nuorten autonomiaa pitäisi 
jotenkin kasvattaa --.”

1. 2.

4. 3.

5.

Kuva 24
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SUORITTAJATAHO

Seurakunta
Seurakuntayhtymän virasto
Koulu

KOULUJEN 
KONTAKTOINTI

HAKEMUSTEN 
LÄPIKÄYMINEN

PÄÄTÖS LOPULLISEN 
LAUTAKUNNAN 

MUODOSTAMISESTA

ESITYSLISTA LUOVU-
TETAAN UUDELLE 

NUORISOLAUTAKUN-
NALLE

YHTEISTYÖ-
NEUVOTTELUT MAINOSTAMINEN

HAKEMUSTEN 
VASTAANOTTAMINEN

HAKIJOIDEN 
HAASTATTELU

MAINOKSIEN 
LAATIMINEN

6.3.2 Evoluutio: Ideasta palvelukonseptiksi

Ks. kuva 24.

1. Ote Espoon seurakuntayhtymän viraston työntekijälle 
tehdystä haastattelusta (1. haastattelu).

2. Täytetty kuvakortti mini-workshopista. 

”Nuorten parlamenttivaalien kautta valittu vaikuttava 
elin! Säännöllinen kokoustaminen”

3. Tullaanx me teille-työpajan idea-aihio materiaali

4. Tullaanx me teille-työpajan kuvaus ”Nuorten fooru-
mi”-palvelusta

5. Palvelukonsepti sai lopullisen muotonsa työpajaan 
osallistuneiden ja seurakuntayhtymän viraston edusta-
jien palautteen perusteella.

6.3.3 Palvelutehtävät

Konseptikohtaiset palveluun sisältyvät tehtävät suoritta-
jatahoittain (alla).

Kaavio 7



“MUT TOKI MEITÄ TYÖNTEKIJÖITÄ ON ERILAISIA ET OSA 
TYKKÄÄ TEHDÄ PALJON VAPAAEHTOISTEN KANSSA JA SIT 
OSA TAAS TEKIS MIELUUMMIN YKSIN JA SE ETTÄ NYT TÄÄ 
VAPAAEHTOISTOIMINTA ON TULLUT TÄMMÖSEKS KANTAVAKS 
VOIMAKS JA SIIHEN PYRITÄÄN NIIN SE ON ISO ASKEL JA 
TÄÄHÄN ON VASTA ALKUA MITÄ NYT ELETÄÄN...” * (3. haastattelu 2013)

Kuva 25
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Kuva 25

Asiakkaiden ja käyttäjien osallistamisesta palvelun ke-
hittämiseen on hyötyä muotoiluprosessin kolmessa eri 
vaiheessa: kehitystyön käynnistyessä asiakkaan tarpei-
ta arvioitaessa, ideoiden tuottamisessa, uusia palveluita 
suunniteltaessa ja testatessa. (Rexfelt ym. 2011, 153)

Maisterityön pohjustuksena toimineet haastattelut eivät 
ainoastaan keränneet tietoa kirkon organisaation toimin-
nasta vaan määrittivät henkilökunnan ja seurakuntien 
jäsenten tarpeita mahdollisille palveluille. Mini-work-
shopissa osallistujat rajasivat kehittämistyön kohteeksi 
uudet, yhteisölliset nuorten palvelut määrittäen samalla 
tutkimusongelman. Mukaan edistystyöhön kutsuttiin 
viraston päätäntävaltaista henkilökuntaa. Toimihenkilöt 
tiedostivat yhdessä työskentelyn avulla kenttätyöhön liit-
tyviä haasteita ja kehitystarpeita, joihin voidaan puuttua 
rakennetta muokkaavilla toimenpiteillä. Seurakuntaor-
ganisaation tuleville rakenteellisille muutoksille työpaja 
oli vasta johdatus. 
Työpajassa syntyneitä konsepteja edelleenkehitettiin 
maisterityön tekijän toimesta ja uudet palveluehdotukset 
toimitettiin Olarin seurakuntaan ja seurakuntayhtymälle 
kommentoitaviksi. 
Kohtalo palvelukonseptien toteutumisesta jää seurakun-
nan ja yhtymän pohdittavaksi. 

Yhteissuunnittelun käyttöön liitetään ideoiden tuotta-
vuuden parantamisen, yhteistyön ja luovuuden edistä-
misen kaltaisia hyötyjä (Steen 2013). Ihmisillä on halu 
ilmaista itseään ja osallistua suoraan ja proaktiivisesti 
muotoilukehitysprosessiin (Sanders 2002). Kollektiivisen 
luovuuden lisäksi (Sanders & Stappers 2008) yhteissuun-
nittelun keinoin voidaan muodostaa jaettua ymmärrystä 
ja yhteistä sanastoa eri toimijoiden kesken. 
Yhteissuunnittelumenetelmien käytön tavoitteena tässä 
työssä oli osaltaan edistää kommunikointia yhtymän vi-
raston ja Olarin seurakunnan välillä liittyen vapaaehtois-
toiminnan kehittämiseen. Tullaanx me teille?-työpajassa 
jaoin viraston edustajat sekä nuorisotyöntekijät eri ryh-
miin, mistä johtuen viraston henkilökunta ja nuoriso-
työnohjaajat eivät olleet keskinäisessä vuorovaikutukses-
sa työskentelyn aikana. 
Kommunikoinnin tuloksia edustaa yhdessä suunnitellut 
nuorten palvelut. Nuorten vapaaehtoistoiminnan ke-
hittämisessä saavutettiin uusi aluevaltaus Nimeltä kut-
suttu-palvelun muodossa. Seurakunnan hallinnollisen 
puolen edustajien ideoima palvelu esittää viraston suo-
rittavan osan palvelun toteuttamiseksi vaadituista teh-
tävistä, kuten listan kokoamista alueelle muuttaneista ja 
yhteydenpidosta.
Tämä vähentäisi nuorisotyöntekijöiden työtaakkaa ja 
alentaisi siten kynnystä toteutukselle. Palvelu lisäisi myös 
yhteistyötä kahden eri tahon välillä. Osallistuminen pal-
velun toteuttamiseen auttaisi pitämään yllä myös seura-

kuntayhtymän viraston ja seurakuntalaisten välistä kon-
taktia. Tavallisesti se on seurakuntien tehtävä.

Kolme yhteissuunnittelun lopputuloksena syntynyttä 
palvelua eivät suoranaisesti lisää seurakuntien vapaaeh-
toisten määrää. 
Nimeltä kutsuttu ja Tullaanx me teille?-palvelut keskitty-
vät enemmänkin kohderyhmän tavoittamiseen. Nuorten 
uudessa yhteisössä pyritään osallistamaan nuoria suun-
nittelu- ja vaikuttamistoimien avulla. Uuden yhteisön 
synty riippuu nuorten omasta aktiivisuudesta ja mielen-
kiinnon kohteista. 

Vähimmässäkin määrin yhteissuunnittelun tuloksena 
muodostuneet palvelukonseptit toimivat esimerkkinä 
seurakuntalaisten osallistamisen sekä kenttätyö- ja toi-
mihenkilöiden yhteistoiminnan kannattavuudesta.
Työpajojen osallistujat suhtautuivat innostuneesti me-
netelmien käyttöön, nuoret olivat tyytyväisiä saadessaan 
äänensä kuuluviin ja vastoin ennakko-odotuksia Tul-
laanx me teille-työpajassa vallitsi positiivinen ja avoin 
ilmapiiri. 
Ratkaisevaa onnistuneen yhdessä työskentelyn kannalta 
oli varmasti molemmille tahoille uudet työskentelyme-
netelmät. Nuorten läsnäolo auttoi myös muistuttamaan 
palvelun todellisista tarpeista, ohjaamalla huomiota pois 
sisäisistä ongelmista. 

Jo haastatteluita tehdessä seurakuntien ja yhtymän työn-
tekijät osoittivat kiinnostusta muotoilun käytöstä.  Yhty-
män viraston puolella syntyi ajatus muotoilun soveltami-
sesta rakennemuutoksen suunnittelussa.
Yhteissuunnittelumenetelmien käyttö tässä työssä edisti 
vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä ja sidosryhmien 
osallistamisessa yhteistyön parantamiseksi. Tullaanx me 
teille-työpajassa nuorten läsnäolo auttoi todistamaan, 
että käyttäjien osallistaminen seurakuntien tarjoamien 
palveluiden suunnitteluun on tärkeää. 

Lopputuloksena palvelumuotoilun ja yhteissuunnitte-
lumenetelmien käytöstä koostettiin re-cap-dokumentti, 
joka lähetettiin haastatteluihin ja työpajaan osallistunei-
den lisäksi Olarin kirkkoherralle ja Espoon muiden seu-
rakuntien nuorisotyöstä vastaaville. 
Dokumentti konkretisoi yhteistyön tulokset visuaaliseen 
muotoon todisteeksi seurakuntalaisten osallistamisesta 
palveluiden suunnitteluun.

Olarin seurakunnan nuorisotyönohjaajat olivat haluk-
kaita kokeilemaan jatkossakin yhteissuunnittelumenetel-
miä oman työnsä kehittämisen tukena. Työpajamainen 
lähestymistapa toiminnallisine tehtävineen soveltuu eri-
tyisen hyvin nuoriso-alan työkaluksi avuksi myös nuor-
ten osallistamiseen. Menetelmät taipuisivat käytettäviksi 

7. JOHTOPÄÄTÖKSET
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myös tulevaisuudessa viraston ja seurakuntien yhteisissä 
kokoontumisissa. Yhteissuunnittelumenetelmien käyttö 
mahdollistaa vuoropuhelun ilman hierarkiaa eri toimi-
joiden välillä, mikä puoltaisi metodien käyttöä myös yh-
teisissä kokoontumisissa.

Vuoden 2014 alussa Espoon seurakuntayhtymän viras-
tolla on aloitettu seurakuntien nuorisotyön kehityspro-
jekti. Maisterityö toimii osana projektin lähdemateriaa-
lia. 
Espoon seurakuntayhtymän virasto esitti kiinnostusta 
Nimeltä kutsuttu-palvelukonseptin toteuttamiseksi. Ola-
rin seurakunnassa suhtauduttiin innostuneesti kaikkiin 
palvelukonsepteihin. Nuorisolautakunnan kokoami-
seen on Olarin seurakunnassa pohdittu erilaisia keino-
ja. Nuorten uusi yhteisö nuorten itsensä määrittelemä-
nä logokilpailun muodossa toimisi saadun palautteen 
mukaan käytännöllisenä aloitteena nuorisolautakunnan 
muodostamiselle.

7.1 SEURAKUNTALAISTEN NÄKÖINEN KIRKKO

Kirkon vahva osaaminen näkyy monen eri alan asiantun-
tijan ja ammattilaisen joukossa. Palveluiden kirjo kattaa 
perheneuvontapalveluista saattohoitoon. Mahdollisuuk-
sia yhdessäoloon ja hiljentymiseen tarjoavat lukuisat kir-
kot, kappelit ja tilat. Seurakunta on läsnä yksilön elämän-
kaarta koskevissa tapahtumissa: syntymässä, kuolemassa 
ja rakkauden tunnustamisessa.
Kirkon tulevaisuuden kannalta merkityksellinen ryhmä 
osallistuu kasvatusalan leireille ja koulutuksiin, mutta 
eroaa täysi-ikäisyyden kynnyksellä, koska nuorta pu-
huttelevaa toimintaa ei löydy. Kirkosta eronneiden jäl-
kikasvu jätetään kastamatta, jolloin perinne katkeaa. Sa-
manaikaisesti kirkon sisällä sinnitellään rakenteellisten 
muutosten, taloudellisten kysymysten ja kuntaliitosten 
keskiössä, jotka asettavat omat haasteensa seurakunta-
laisten kuuntelemiselle ja osallistamiselle.
Kirkollisveron maksu koetaan aiheettomaksi mikäli sitei-
tä kirkkoon tai sen työntekijöihin ei ole. Kirkkoon kuulu-
vien tulisi kokea saavansa arvoa ja vastinetta maksetusta 
kirkollisverosta tarpeita vastaavien palveluiden muodos-
sa.

Palveluiden yhdessä rakentaminen sitouttaa pidemmäl-
lä aikavälillä asiakaskuntaa ja lisää asiakastyytyväisyyttä. 
Jäsenten mukaanottaminen varmistaa sen, että palve-
lut ovat käyttäjilleen tarpeellisia ja mielekkäitä. Samalla 
kirkko vahvistaa omaa osaamistaan seurakuntalaisten 
kyvyillä, taidoilla ja verkostoilla. Taustalla ei ole toimin-
taa sanelemassa pieni joukko auktoriteetteja vaan seura-
kuntalaisten äänistä muodostuva kuoro.

Kirkko hyötyisi asiakaslähtöisestä lähestymistavasta, jos-
sa seurakuntalaisia otetaan vahvasti mukaan toiminnan 
suunnitteluun. Kasvatusalalla nuorten vaikea tavoitetta-
vuus asettaa kuitenkin toiminnan suunnittelulle kiperiä 

esteitä. Nuorten korkea osallistumiskynnys näkyi Tul-
laanx me teille-työpajan kokoonpanossa, missä aktii-
visesta suostuttelemisesta huolimatta vain kaksi nuorta 
pääsi osallistumaan työpajan viimeiseen tehtävään. Nuo-
ria yhteen kokoava ja osallistava toiminta voi osaltaan 
auttaa kirkon jäsenyyden säilymistä merkityksellisenä ja 
helpottaa pidemmällä aikavälillä työntekijäpulaa seura-
kuntien nuoriso- ja kasvatustyön aloilla.

Jäsenien aktivoiminen voi toimia myös yhdistävänä te-
kijänä seurakuntien ja seurakuntayhtymän viraston vä-
lillä yhteistyön ja vuoropuhelun edistäjänä. Käyttäjien 
kutsuminen kehitystyöhön osoittaa, että kirkon toiminta 
on osallistavaa, läpinäkyvää ja että siihen on mahdollista 
vaikuttaa. Pystyäkseen varmistamaan perustansa pyrkii 
kirkkokin osallistamaan jäseniään vapaaehtoistoiminnan 
avulla. Kirkko pysyy pystyssä tulevaisuudessa vain seura-
kuntalaistensa avulla.
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