
SOSIAALIPEDAGOGIIKAN PÄIVÄT 2017, KÄYTÄNNÖN TYÖPAJAT to 16.30–18 

 

1. Tarvitsetko tukea? Toiminnalliset ryhmäharjoitteet alaköysipuistossa 
(Tommi Pantzar, Xamk)  
 
Työpajassa testataan alaköysiympäristön mahdollisuuksia ja menetelmiä 
ryhmädynamiikan, erityisesti yhteistyön, luottamuksen sekä avun saamisen ja 
antamisen, toiminnalliseen käsittelyyn.  Työpajaan tarvitset tasapohjaiset ulkokengät 
ja ulkoiluun sopivan vaatetuksen. Ryhmäkoko max 15 hlö. 
 
Toteutuspaikka: TiimiX-puisto Xamkin Mikkelin kampuksella. Ravintola Kasarmiinan 
ja A-talon välinen puistoalue. 
 

2. HowZit Bro -mobiilipeli  
(Susanna Sillanpää, Family Supporti House OY) 
 
Työpajassa pääset tutustumaan innovatiivisiin työvälineisiin, jotka vahvistavat eri 
elämäntilanteissa olevien perheiden sisäistä vuorovaikutusta. Pääset kokeilemaan 
nuoruusikää käsittelevää mobiilityövälinettä HowZit Brota ja kuulemaan kehitteillä 
olevasta pelillisestä perhevalmennussovelluksesta,  BabyTrailista.   

 
3. Yhteisötyön periaatteisiin pohjautuvia kokeiluja yhteisöpedagogi koulutuksessa 

(Xamkin yhteisöpedagogi opiskelijat) 
 
Työpajassa esitellään yhteisöpedagogiopiskelijoiden toteuttamia yhteisötyön 
periaatteisiin perustuvia projekteja ja toimintoja. Projektien tarjoamien esimerkkien 
avulla pohditaan yhdessä muun muassa sitä, millaisiin projekteihin 
yhteisötyötyyppinen toimintatapa sopii? Miten yhteisötyötä voi soveltaa erilaisissa 
yhteisöissä? Millaisia suhteita yhteisötyö synnyttää? 
 

4. Taidelähtöiset menetelmät nuorisotyöntekijöiden työkaluna  
(Katja Luukkonen, Xamkin yhteisöpedagogi (yamk) opiskelija) 
 
Työpajassa esitellään ja toteutetaan voimavaravideo. Henkilökohtaisen voimavaravideon 
tarkoituksena on työstää itselle tärkeitä asioita erilaisten taidemuotojen kautta, ja saada 
prosessista konkreettinen henkistä voimaa antava tuotos, johon on mukava palata 
uudestaan. 

 
  



5. Itsetehty arki  
(Taru Koivisto, Arts Equal –hanke ja Iina Hunter, Suomen valkonauhaliitto ry)  
 
Suomen Valkonauhaliiton Itse tehty arki (Self Made Everyday Life) 2016–2017 on 
yhteisöllinen, kulttuurista tasa-arvoa ja saavutettavuutta edistävä taidehanke, jossa 
eri-ikäiset ja monista lähtökohdista olevat ihmiset kokoontuvat ympäri Suomea 
luomaan taidetta kierrätysmateriaaleista. Itse tehty arki - työpajassa pohdimme 
yhdessä, miten ammattilaisten väliset suhteet, terapeuttiset asiakassuhteet ja 
kulttuuriset suhteet muovautuvat ja muuntuvat tämän kaltaisessa työskentelyssä.  
Tämän lisäksi teemme taidetta kierrätysmateriaalien innostamana, jokaisen 
osallistujan yksilöllisistä lähtökohdista käsin.  
 
 

6. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta  
(Mari Putkonen-Hutchins, Luontovoimaa Pieksämäki! -hanke, Tmi Hevostoiminta Balanssi) 
 
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on asiakkaiden sosiaalisen kasvun tukemiseen 
tähtäävää toimintaa, jossa lähtökohtana on ihmisen ja hevosen välinen 
vuorovaikutus sekä talliyhteisö. Työpajassa pohditaan erityisesti lapsen/nuoren ja 
hevosen välistä suhdetta ja suhteen merkityksellisyyttä lapsen/nuoren kokemana. 
Työpajassa esitellään myös lyhyesti Luontovoimaa Pieksämäki! -hanketta, jossa mm. 
perehdytetään Pieksämäen alueen kouluttajia, palveluntuottajia sekä yrittäjiä 
luonto- ja eläinavusteisuuteen; sen periaatteisiin ja työmenetelmiin sekä järjestetään 
työpajoja ja pilotointeja, joissa perehdytään jo tunnettuihin työmenetelmiin sekä 
muotoillaan paikallisesti toimivia green care -työtapoja ja palveluketjuja. 

 

7. Improvisaatio ja kuorolaulu sosiaalisen jännittämisen käsittelyn ja 
vuorovaikutuksen tukena 
(Eeva Siljamäki, ArtsEqual-hanke) 
 
Osallistavassa työpajassa kokeillaan, miten yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta voi 
harjoitella improvisaation ja kuorolaulun avulla. Toiminta perustuu 
moniammatillisessa yhteistyössä kehitettyyn taideinterventioon sosiaalisen 
jännittämisen kanssa eläville yliopisto-opiskelijoille. Projekti toteutettiin 
Taideyliopiston ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön yhteistyössä 2013-2014. 
 
Ei vaadi aiempaa musiikillista osaamista, sopii kaikille. 

 

  



8. Lapset puheeksi  
(Martina Montonen ja Jutta Piispa yhteisöt, sosionomiopiskelijat, Xamk) 
 
Lapset puheeksi -menetelmä on kehitetty osana THL:n Toimiva lapsi & perhe -
menetelmähanketta. Lapset puheeksi -menetelmän tarkoituksena on tukea vanhemmuutta 
arjessa keskustelun keinoin. Tämän keskustelun avulla työntekijä pyrkii löytämään 
mahdollisia haavoittuvuuksia perheen arjesta, suhteista tai lapsen kehityksestä. 
Työpajassamme johdannon jälkeen keskitymme case-tyyppiseen työskentelyyn, jossa 
osallistujat pääsevät mukaan työskentelyyn mukaillun Forum teatterin kautta.  

 

9. Forum-teatteri ja videot  koulutuksellisena apuvälineinä  lähisuhdeväkivaltatyössä 
ja verkostotyössä 
(Elisa de Boer, Sisko Piippo ja Jarmo Romo, Viola ry)  
 
Saumuri – hanke ja My Space Not Yours -hanke Viola ry:stä ovat käyttäneet 
osallistavan teatterin keinoja apuna lähisuhdeväkivaltaan ja siihen puuttumiseen 
liittyvissä koulutuksissa. Kohderyhmänä on ollut laaja joukko mm. sosiaali- ja 
terveysalan ammattilaisia Etelä-Savossa. Työpajassa esitellään kokemuksia Forum- 
teatterin käytöstä lähisuhdeväkivaltatyössä, mahdollisuus myös toiminnalliseen 
osioon. Toisena teemana pohditaan videoiden soveltuvuutta koulutuksellisina 
apuvälineitä verkostoyhteistyöhön ja  lähisuhdeväkivaltatyöhön. 

 
10. Ryhmätoimintamalleja työikäisille muistisairaille 

(Johanna Moilanen. Päin Mäntyä-hanke, Mikkelin seudun Muisti) 
 
Päin Mäntyä-hankkeessa (2016-2018) kehitetään alle 70-vuotiaille varhaisvaiheessa oleville 
muistisairaille ja muistiongelmaisille henkilöille uudenlaisia voimaannuttavia, arjen sujumista 
ja omannäköisen elämän jatkumista tukevia ryhmätoimintamalleja. Kehittämishankkeessa 
luodaan myös tiedottamisen malli työpaikoille työikäisten muistiongelmien 
ennaltaehkäisyyn, muistisairauksien tunnistamiseen ja työssä jatkamisen tukemiseen. Päin 
Mäntyä-hankkeessa hyödynnetään luonnon hyvinvointivaikutuksia (Green Care) sekä 
kulttuuria itse tuottamalla tai siitä nauttimalla. Työpajan tarkoituksena esitellä lyhyesti 
hankkeessa käytettyjä ryhmätoimintamalleja sekä pohtia/ideoida yhdessä pienimuotoisen 
työskentelyn lomassa työikäisten muistisairaiden asettumista yhteiskuntaan.  Max. 15 
henkilöä. 


