
Henna 
vertaisohjaajana



Kuka olen ja mistä tulen:
• Henna Mäkelä, asun Kangasalla ja olen ammatiltani toimitilahuoltaja ja 

olen työskennellyt palkkatöissä KVPS:llä vuodesta 2019.

• Harrastukseni ovat anime, manga, cosplay ja videopelit

• Tämän lisäksi olen ollut Kangasalan päivätoimintakeskus 
Pähkinäkalliossa vuodesta 2018.



• Minulle tärkeitä asioita ovat perhe ja kaverit.

• Myös on todella tärkeää samoin kuin vapaa-aika.

• Minulle tärkeitä asioita on, että ihminen saa olla 
oma itsensä ja se, että kohtelee muita ystävällisesti.

• Pidän siitä, että ihmiset uskaltavat tulla pyytämään 
minulta apua ja siksi olinkin kiinnostunut auttamaan 
ystävääni työnaloituksessa.





1. KARTOITUS:
Ystäväni oli kiinnostunut 
siivoustyöstä ja halusi 
lähteä kokeilemaan sitä 
työtä. Hän pyysi apua ja 
työvalmentaja ehdotti, 
että auttaisin häntä.

3. AVUN JA TUEN 
SUUNNITTELU:

Yhdessä lähdettiin 
miettimään vaihtoehtoja ja 

toteuttamista sekä mm. 
bussilla kulkemista.

2.TAVOITE:Tavoitteena oli, 
että ystäväni löytäisi 
rohkeuden työhön, josta hän 
pitää. Samalla oli tärkeää, 
että työreitti tulisi tutuksi.

4.TUEN JA PALVELUIDEN 
JÄRJESTÄMINEN:
Sitten selvitettiin oikea bussi, 
sitten tapasin työvalmentajan, 
jonka kanssa menimme ystäväni luo 
ja sieltä lähdimme 
selvittämään oikeaa bussireittiä.

5.TOTEUTUS:
Ystäväni ensimmäisenä 

työpäivänä menin mukaan 
opastamaan töissä sekä 

siivouskäytännöissä.



• Ajatuksia toimimisesta vertaisohjaajana:

• Oli todella mukava auttaa toista.

• Jos on halua esimerkiksi juuri auttamiseen niin uskon, että 
kykenee myös vertaisohjaajaksi.

• Tämän lisäksi on tärkeää, että vertaisohjaaja tietää ja osaa mitä 
tekee.

• Jos vaan löytyy taitoa ja halua niin varmasti on vertaisohjaajaksi. 
Kannattaa olla rauhallinen ja ystävällinen ja kärsivällinen, kaikilla 
on erilaiset oppimistavat.

• Olen itsekin ollut tilanteessa, esimerkiksi uuden työn 
aloittamisessa, jossa jännitin. Siksi osaan ymmärtää myös heitä, 
joita jännittää uusien asioiden edessä.

• On kuitenkin tärkeää, että myös vertaisohjaaja saa tarvittaessa 
apua esim. Täysin uudessa tilanteessa.



• Korvaus vertaisohjaajana toimimesta:

• Korvauksen maksaminen ei välttämätöntä (omasta 
halusta tulin auttamaan ystävää).

• Jos vertaisohjaaminen olisi säännöllisempää ja 
siihen menisi paljon omaa aikaa, olisi kohtuullista, 
että siitä maksettaisiin myös palkkaa tai palkkio.



www.kvps.fi


