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1 NUORTEN ASETTUMINEN JYVÄSKYLÄÄN KESKEINEN HYVINVOINTIPULMA
Sitra kutsui syksyllä suomalaisia kaupunkiseutuja mukaan hyvinvointiekosysteemin pilottiin, jonka tavoitteena oli haastaa kaupunkeja ja kaupunkitoimijoita mukaan innovoimaan
ratkaisuja suomalaisten arjen uudenlaisiin hyvinvointiongelmiin sekä kehittämään hyvinvointiekosysteemiä. Sitran pilotti keskittyi kahteen merkittävään ja viime vuosina kasvaneeseen hyvinvointiongelmaan: 1) nuorten elämänhallinta ja mielenterveys sekä 2) oman talouden hallinta ja ylivelkaantuminen. 1
KEHOn teemaryhmä Lapset, nuoret ja perheet päätti osallistua haasteeseen tavoitteenaan
koota yhteen tutkimuksen ja käytännön osaamista niin julkiselta, kolmannelta kuin yrityssektoriltakin ja yhdessä kehittää ratkaisuja keskisuomalaisnuorten elämänhallinnan ja mielenterveyden edistämiseksi. Keski-Suomessa on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen
vahvat ja monitahoiset rakenteet, jotka mahdollistavat tutkimusta ja käytäntöä sekä eri sektoreita ja toimijoita yhdistävän asiantuntijayhteistyön toteuttamisen. Nuorekkaan Jyväskylän
kaupungin asukkaista noin 40 % on alle 29-vuotiaita ja suurin ikäryhmä on 20–25-vuotiaat.
Jyväskylä on myös väkilukuun suhteutettuna Suomen suurin opiskelijakaupunki.
Pikaisella aikataululla kehitettiin eri toimijoita yhteen kokoava 100 päivän innovaatioprosessi, jolle Sitra myönsi 15 000 euron tuen. Yhteistä hanketta koordinoi Jyväskylän yliopiston
KEHO-vastaava Päivi Fadjukoff ja sen hallinnoijaksi saatiin Haukkalan säätiö, joka edistää
lasten ja nuorten mielenterveyttä yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena
oli kehittää ja kokeilla monistettavissa ja levitettävissä olevaa toimintamallia, joka kullakin (kaupunki)seudulla pohjautuisi sen oman alueen voimavaroihin, ratkaisua vaativiin
kipukohtiin ja osaamiseen.2
Suunniteltuun toimintamalliin kuului neljä vaihetta: (1) pulmien kiteytys, (2) ratkaisijoiden
etsintä sekä (3) ratkaisujen suunnittelu yhteisessä Häkkää elämä –yhteiskehittämispäivässä
sekä (4) ratkaisujen käynnistäminen. Innovaatioprosessin keskeisenä ajatuksena oli, että prosessi itsessään voitaisiin paljolti toteuttaa eri tahojen yhteisenä työnä talkootyyppisesti, ja
pääosa rahoituksesta haluttiin osoittaa prosessin tuloksena kehitettävien ratkaisujen toteuttamiseen. Innovaatioprosessi käynnistyi Jyväskylän kaupungin tukemana kaikille avoimella
Otakantaa-sivustolla, jolle kutsuttiin nuoria, vanhempia ja asiantuntijoita otsikolla Nuoren
elämä ja mieli kuntoon! tuomaan esiin näkemyksiään keskeisistä hyvinvointipulmista. Pulmia nosti esiin ja niistä äänesti yli sata nuorta ja aikuista.
Avoimien kannanottojen pohjalta KEHOn teemaryhmässä kiteytettiin ratkaistavaksi neljä
keskeistä nuorten hyvinvointipulmaa (kuva 1), joista yksi oli lukiolaisten uupumus. Ratkaisuja näihin pulmiin ryhdyttiin innovoimaan KEHOn helmikuussa Jyväskylän Veturitalleilla
järjestämässä yhteiskehittämispäivässä, johon osallistui yli 50 ammattilaista eri sektoreilta
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Syksyllä 2019 julkaistiin myös Sitran raportti: Timo Hämäläinen (2019) Juurisyyanalyysi: Nuorten elämänhallinta ja mielenterveys. Helsinki, Sitra. Saatavana: https://www.sitra.fi/julkaisut/juurisyyanalyysi-nuorten-elamanhallinta-ja-mielenterveys/
2

Prosessin kuvaus perustuu seuraavaan lähteeseen: Päivi Fadjukoff (2020) Innovaatiotornado. Jatkokehityssuunnitelma Jyväskylässä toteutetulle Häkkää elämä –hankkeelle, Sitran sopimusnumero 400906.
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sekä vanhempia ja nuoria. Hankesuunnitelman mukaisesti kehitettäville konkreettisille ratkaisuille oli luvassa palkintona 3000 euron suuruinen käynnistämisraha.

Kuva 1. Innovaatioprosessissa kiteytetyt neljä pulmaa, joihin lähdettiin etsimään ratkaisumalleja
(kuva Päivi Fadjukoff)

Yhteiskehittämispäivän aikana yksi työryhmistä lähti siis kehittämään ratkaisua Jyväskylään
vastikään muuttaneiden asettumisen edistämiseksi. Kehittämistyön tuloksena syntyi Jyväskylä tutuksi -ryhmä, jossa sekä Jyväskylään vastikään muuttaneet että kaupungissa pidempään asuneet nuoret aikuiset pääsevät vapaaehtoisten ohjaajien johdolla tutustumaan kaupunkiin ja muihin nuoriin aikuisiin erilaisten aktiviteettien ja yhteisen tekemisen kautta.
Kehittämistyön vetovastuussa oli Anja Saksola Jyväskylän Punaisen Ristin Länsi-Suomen
piiristä. Työryhmään kuuluivat myös Päivi Polvi (SPR, Jyväskylän osasto), Kim Hokkanen,
(Katutaso) ja Taija Savolainen (SPR, Länsi-Suomen piiri). Mukana Jyväskylä tutuksi -ryhmän
sisällön suunnittelussa ja toiminnan varsinaisessa ohjausvastuussa olivat viisi vapaehtoisohjaajiksi ilmoittautunutta yliopisto- tai ammattikorkeakouluopiskelijaa: Maria Puutio, Juhana
Itkonen, Elina Kallinen, Petra Pienimäki ja Maija Hintikka.
Työryhmän työtä tukemaan ja siihen aktiivisesti osallistumaan saatiin Jyväskylän yliopiston
terveyskasvatuksen maisteriohjelman opiskelija Hanna Paasio, joka suoritti ensin työharjoitteluaan KEHOn ja Kosken ohjauksessa sekä valmistuttuaan toimi Haukkalan säätiön tuntityöntekijänä. Hän sai myös tehtäväkseen laatia ratkaisusta tämän raportin, jossa hän kuvaa
asuinpaikkakunnalla viihtymisen merkitystä hyvinvoinnille, sekä Jyväskylässä kehitettyä ja
käynnistettyä pilottia, jonka tavoitteena on edistää nuorten aikuisten kaupunkiin sopeutumista.
Lämmin kiitos merkittävästä työpanoksesta Hannalle ja koko laajalle yhdessä työskennelleelle asiantuntijayhteisölle!
Päivi Fadjukoff
KEHOn verkostopäällikkö,
Haukkalan säätiön hallituksen sihteeri
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2 MIELEKÄS VAPAA-AIKA TUKEE ASUINPAIKKAKUNNALLA
VIIHTYMISTÄ JA HYVINVOINTIA
Muutto uudelle paikkakunnalle voi tuoda mukanaan paljon erilaisia muutoksia. Uudella
paikkakunnalla olo saattaa tuntua yksinäiseltä, suunnistaminen vierailla kaduilla haastavalta
tai mieluisan harrastuksen löytäminen vaikealta.
Moni nuori muuttaa uudelle paikkakunnalle opiskelujen perässä ja saa opiskeluyhteisöstä
tukea sopeutumiseen. Kaikki eivät kuitenkaan koe saavansa opiskeluyhteisöstä toivomaansa
yhteisöllisyyttä ja kavereita, joiden kanssa viettää vapaa-aikaa. Alle 35-vuotiaille korkeakouluopiskelijoille vuonna 2016 suunnatussa valtakunnallisessa terveystutkimuksessa 22 prosenttia vastaajista koki, ettei kuulu mihinkään opiskeluun liittyvään ryhmään. 3 Kaupunkiin
sopeutumisen kannalta olisikin tärkeää, että uusille opiskelijoille tarjotaan muitakin väyliä
uusien tuttavuuksien ja mieluisan vapaa-ajan tekemisen löytämiseksi. Lisäksi on huomioitava, että uudelle paikkakunnalle muutetaan myös esimerkiksi töiden perässä, eli vasta kaupunkiin muuttaneiden kirjo on laaja. Kaikille nuorille aikuisille tasavertaisesti suunnatulla
toiminnalla on edellytyksiä laajentaa verkostoitumista ja keskinäistä yhteisöllisyyttä eri ikäryhmien ja eri elämäntilanteessa olevien välillä. Kaupunkiin asettumista edistetään luomalla
viihtymistä edistäviä mahdollisuuksia, kuten mahdollisuuksia tutustua paremmin kaupungin eri alueisiin, uusiin ihmisiin ja esimerkiksi vinkkejä erilaisista harrastusmahdollisuuksista.
Uudelle paikkakunnalle muuttaminen saattaa aiheuttaa yksinäisyyden tunnetta, ja yksinäisyyttä voivat yhtä lailla kokea myös paikkakunnalla pidempään asuneet. Yksinäisyyttä kokevien määrä on todennäköisesti oletettua suurempi, sillä yksinäisyyttä voi kokea myös laajasta sosiaalisesta verkostosta huolimatta, ja ulkoisesti hyvin pärjäävät saattavat yhtä lailla
kokea olonsa yksinäiseksi.4 Sosiaalinen tuki on tärkeää, sillä se voi suojata mielenterveysongelmilta ja vaikuttaa myönteisesti terveyskäyttäytymiseen. 5
Yksinäisyys ja syrjäytyminen heijastuvat myös mielenterveyspalveluihin ja terveydenhuoltoon. Nuorten aikuisten mielenterveysongelmien lisääntyminen on maanlaajuinen huolenaihe, jonka ennaltaehkäisemiseen on panostettava. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuorein arvio Keski-Suomen väestön mielenterveydestä ja mielenterveyspalvelujen toteutuksesta kertoo, että vuonna 2019 mielenterveysperusteista sairauspäivärahaa saaneiden osuus
Keski-Suomessa oli maan suurinta 18–24-vuotiailla. Erityisesti ennaltaehkäiseville palveluille
ja toimenpiteille on tarvetta, sillä mielenterveyspalvelujen resurssien on todettu olevan riittämättömät kaikissa ikäryhmissä. 6
Koronaepidemia on tehnyt vuodesta 2020 poikkeuksellisen. Monet nuoret ovat joutuneet jättämään harrastuksiaan vähemmälle ja suurempia kokoontumisia on rajoitettu. Korkeakoulu-
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Kunttu K, Pesonen T, Saari J. Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016. Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 48, 2017. 435 s. ISBN 978-952-5696-48-6.
4 Rouhiainen, H. 2019. Kasvava joukko nuoria aikuisia voi hiljaa pahoin. https://www.helsinkimissio.fi/blogit/helsinkimissio-

blogi/kasvava-joukko-nuoria-aikuisia-voi-hiljaa-pahoin
5 STM. 2006. Opiskeluterveydenhuollon opas. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han-

dle/10024/71063/Julk_2006_12_opiskeluterveydenhuolto_verkko.pdf?sequence=1
6 THL 2020. Sosiaali- ja terveyspalvelut KYS-erityisvastuualueella. https://www.julkari.fi/bitstream/han-

dle/10024/140660/URN_ISBN_978-952-343-562-9.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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opinnot muuttuivat pitkälti etäopinnoiksi, ja useita opiskelijatapahtumia ja muita kokoontumisia on jouduttu perumaan. Tämä on vähentänyt monen opiskelijan sosiaalisia kohtaamisia
ja arki on voinut tuntua tylsältä. Uudelle paikkakunnalle opiskelemaan muuttaneet ovat
myös saattaneet kokea vaikeuksia uuteen arkeen ja kaupunkiin sopeutumisessa.
Asuinpaikkakunnalla viihtymistä voi näin ollen pitää merkityksellisenä osana laajempaa hyvinvointinäkökulmaa. Sosiaalisten suhteiden, koherenssin tunteen sekä mielekkäiden vapaaajan aktiviteettien merkitys hyvinvoinnille on tärkeää tiedostaa, mutta ei kuitenkaan ole itsestään selvää löytää omatoimisesti ratkaisuja niihin liittyviin vaikeuksiin. Tueksi tarvitaan
mahdollisuuksia tarjoavia toimenpiteitä, joihin tarttumiseen koetaan yksilötasolla riittäviä
resursseja.

3 ASUKKAITA YHTEEN KOKOAVA RYHMÄTOIMINTA RATKAISUNA NUORTEN AIKUISTEN ASETTUMISEN EDISTÄMISEKSI
Ratkaisuksi kaupunkiin asettumisen helpottamiseksi perustettiin SPR Länsi-Suomen piirin ja
SPR Jyväskylän osaston toimesta vapaaehtoisten ohjaama Jyväskylä tutuksi -ryhmä, joka on
suunnattu ensisijaisesti jyväskyläläisille nuorille aikuisille. Nuorekkaassa Jyväskylässä noin
23 % asukkaista on 18–30-vuotiaita. Väestöryhmään kuuluu niin opiskelijoita, työssäkäyviä,
työttömiä ja työkyvyttömiä. Vaikka lähtökohtana oli kehittää ratkaisu vastikään kaupunkiin
muuttaneille, kokivat kehittämistyön vastuuhenkilöt tärkeäksi tavoittaa ryhmätoiminnan
avulla myös kaupungissa pidemmän aikaa asuneita heidän taustastaan riippumatta, joten
ehdotonta rajausta ei tehty osallistujien ikähaarukan tai motiivien suhteen. Ryhmän mainostamisessa käytettiin kohderyhmästä ilmaisua nuoret aikuiset antamaan toiminnasta kiinnostuneille suuntaviivaa ikähaarukasta. Kehittämistyön aikana oli ajatuksena se, että mukaan ilmoittautuvien ikä sijoittuisi noin 18–30 ikävuosien tienoille.
Ryhmätoiminnan tavoitteena on tutustua kaupunkiin ja sen aktiviteettimahdollisuuksiin matalan kynnyksen tekemisen kautta. Ryhmässä tekemisen kautta pääsee kaupunkiin tutustumisen lisäksi tapaamaan uusia tuttavuuksia ja viettämään vapaa-aikaa mukavassa porukassa. Ryhmätoiminnan vetovastuussa ovat pääasiassa vapaaehtoisohjaajiksi ilmoittautuneet
nuoret aikuiset, mutta ryhmän sisällöstä päätetään yhdessä kaikkien osallistujien kanssa ja
kukin ryhmän jäsen voi myös halutessaan osallistua aktiviteettien ohjaukseen. Lähtökohtana
on osallistujille maksuttomat tai vähäkustanteiset aktiviteetit.
Koronatilanne lähti pahenemaan juuri kun toiminta oli tarkoitus käynnistää Jyväskylässä,
joka vaikutti oleellisesti koko ryhmän toimintaan. Jyväskylässä toteutettu pilotti tarjoaa kuitenkin hyviä esimerkkejä siitä, miten toimintaa voi toteuttaa myös poikkeusolojen aikana –
eli juuri silloin, kun hyvinvointia tukevalle toiminnalle on ehkä eniten tarvetta.
Seuraavaksi esitetään Jyväskylän pilotin pohjalta laadittu prosessikuvaus ryhmätoiminnan
kehittämistyöstä ja käytännön toteutuksesta, jota voi soveltaa myös muissa kaupungeissa
nuorten asettumisen helpottamiseksi. Lisäksi kuvataan Jyväskylä tutuksi -ryhmän toiminnan
alkuvaiheen toteutumista.
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4 RYHMÄTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN
4.1 Järjestävä(t) taho(t)/ toimijat
Ryhmätoiminnan vastuutahona voi toimia jokin kolmannen sektorin taho, esimerkiksi järjestö, tai julkinen taho, kuten kaupungin nuorisotyöhön keskittyvät palvelut. Toiminnan järjestelyjä helpottaa, jos järjestävän tahon kautta on käytössä tila/tiloja, joissa joko koko ryhmä
tai osa ryhmästä voi kokoontua.

4.2 Vapaaehtoisten ohjaajien kartoittaminen
Ryhmän vetäjiksi sopii jo aiemmin nuorisotyötä tai vapaaehtoistyötä tehneet henkilöt, mutta
tehtävään vaadittavan koulutuksen/perehdytyksen jälkeen ohjaus sujuu myös vähemmän
kokemusta omaavilta henkilöiltä. Sopiva määrä ohjaajia määräytyy ryhmän koon perusteella. Jyväskylän pilotin perusteella noin viisi ohjaajaa kahtakymmentä osallistujaa kohden

on riittävä määrä.
Ohjaajia voi kartoittaa esimerkiksi

 korkeakouluista ja muista oppilaitoksista, joissa opiskelee yli 18-vuotiaita nuoria.
 julkisella puolella nuorten ja nuorten aikuisten palveluihin keskittyvien toimijoiden
keskuudesta (esim. kaupungin nuorisotyö)
 yksityisellä tai kolmannella sektorilla nuorten ja nuorten aikuisten palveluihin keskittyvien toimijoiden keskuudesta (esim. järjestöt)

toimijoista, jotka kohtaavat erityisesti yksinäisyyttä kokevia nuoria, esimerkiksi opiskelijaterveydenhuolto
 Nuorille suunnatuista kohtaamispaikoista, kuten nuorisotiloista.


Esimerkiksi korkeakoulujen tutortoiminnasta vastaavilta henkilöiltä, eri alojen viestintä- tai
koulutusvastaavilta sekä ainejärjestöiltä voi tiedustella ryhmäohjaajahakua koskevan ilmoituksen välittämistä opiskelijoille. Paikallisen järjestötoiminnan piiristä, tai muista nuorten aikuisten hyvinvointia tukevista toimijoista saattaa löytyä henkilöitä, joita ohjaajatyö kiinnostaa aiempien ohjaajakokemusten perusteella. Ilmoituksessa on hyvä esittää ryhmätoiminnan
tarkoitus ja tavoitteet, ohjaajan rooli ja työnkuva sekä ilmoittautumisohjeet. Liitteessä 1 on
esimerkki ilmoitustekstistä, jota käytettiin Jyväskylän pilotissa.
Ohjaajahakuun on varattava aikaa vähintään kuukausi. Eri tahoihin voi olla tarvetta lähettää
useampi pyyntö hakuilmoituksen välittämisestä eteenpäin, ja ilmoittautumiseen on annettava aikaa vähintään pari viikkoa. Ilmoittautumisen on sulkeuduttava noin kuukautta ennen
ryhmätoiminnan suunniteltua alkamisajankohtaa, jotta ohjaajien perehdyttämiseen ja varsinaiseen sisällön suunnitteluun jää aikaa. Ilmoittautumisajan päätyttyä otetaan sähköpostitse
yhteyttä ilmoittautuneisiin ohjaajiin, ja ehdotetaan aikaa yhteiselle suunnittelupalaverille.
Suunnittelupalaverissa ohjaajat pääsevät tutustumaan toisiinsa ja suunnittelemaan ryhmälle
järjestettävää toimintaa. Ohjaajille on tarjottava tehtävään vaadittavaa koulutusta tai perehdytystä ohjaajien aiemmat ryhmäohjauskokemukset huomioiden. Mahdolliset ohjaajapalkkiot/korvaukset tilannekohtaisesti.
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4.3 Ryhmän mainostaminen
Ryhmätoiminnan mainostamisessa on huomioitava se, että sen on puhuteltava laajaa joukkoa ihmisiä, johon toiminnan on tarkoitus kohdistua. Lähtökohtaisesti osallistujia voi kartoittaa samoilta tahoilta kuin ohjaajiakin, eli esimerkiksi korkeakouluista ja muista oppilaitoksista, kaupungin nuorisopalveluista ja järjestötoiminnasta. Tiedottamiseen on suositeltavaa
käyttää sekä sähköistä viestintää että mainosjulisteita. Liitteessä 2 on esimerkki Jyväskylän
pilotissa lähetetystä sähköpostiviestistä, jota korkeakoulujen ainejärjestöjä, tutortoiminnasta
vastaavia ja hyvinvointivastaavia pyydettiin välittämään eteenpäin opiskelijoille. Jyväskylän
pilotissa käytettiin lisäksi perinteistä julistemainostamista (liite 3). Julisteita voi kiinnittää oppilaitosten julisteseinille ja sellaisiin julkisiin paikkoihin, joissa kohderyhmän oletetaan liikkuvan, esimerkiksi kirjastot, liikuntakeskukset tai nuorten palveluja tarjoavat tilat. Mainostamisessa on huomioitavia selkeä, ytimekäs ja kohderyhmää puhutteleva viestintä. Ilmoittautumista voi yksinkertaistaa liittämällä julisteeseen puhelimella skannattava QR-koodi, jonka
kautta pääsee suoraan ilmoittautumissivuille.
Ryhmään ilmoittautuneille ollaan yhteydessä sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen ensimmäistä tapaamista ja annetaan ohjeet jatkoa varten.

4.4 Ryhmätoiminnan sisältö
Toiminnan kohderyhmälähtöisyyttä tuetaan osallistamalla kaikkia mukaan ilmoittautuneita
aktiviteettien ideointiin. Ryhmään ilmoittautumisen yhteydessä voi esimerkiksi pyytää osallistujia vastaamaan sähköiseen kyselylomakkeeseen mitkä ohjaajien ehdottamista aktiviteettiehdotuksista kiinnostavat eniten, sekä ehdottamaan omia ideoita ryhmässä toteutettavaksi.
Tästä esimerkkinä Jyväskylä tutuksi -ryhmäläisille lähetetty kyselylomake löytyy liitteestä 4.
Vastauksia käydään läpi yhdessä koko ryhmän kanssa, esimerkiksi ensimmäisellä tapaamiskerralla.
Ryhmässä voidaan esimerkiksi
 tutustua kaupungin sisäliikuntamahdollisuuksiin (esim. sulkapallo, tennis, squash,
padel, kiipeily, keilailu)
 tutustua kaupungin ulkoliikuntamahdollisuuksiin (esim. luontopolut, puistot, kansallispuistot)
 tutustua kulttuuritarjontaan (esim. museot, galleriat)
 toteuttaa kaupunkikierroksia tai kaupunkisuunnistusta kävellen tai julkisilla kulkuvälineillä (keskeiset maamerkit ja nähtävyydet)
 järjestää rentoja illanviettoja, esimerkiksi peli-iltoja
 leipoa tai kokkailla yhdessä
 kokoontua etäyhteyden välityksellä esimerkiksi Discord-alustalla tai muissa sovelluksissa.
Koronaepidemia on vaatinut erityisjärjestelyjä suurempien kokoontumisten järjestämisessä,
ja tapahtumia on myös jouduttu perumaan. Tämä on myös huomioitava tämänkaltaisen toiminnan toteuttamisessa. Poikkeusoloissa on kuitenkin myös mahdollista järjestää tavoitteita
palvelevaa toimintaa. Hyvä lähtökohta on luoda koko ryhmälle yhteinen, virtuaalinen kokoontumispaikka, johon kaikilla on mahdollisuus liittyä. Jyväskylän pilotissa käytettiin Dis-
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cord-alustaa, joka todettiin toimivaksi. Discord-alustalla on mahdollista luoda useita keskustelukanavia eri aiheille, ja siellä on myös mahdollista keskustella video- ja/tai puheyhteydellä. Video- ja/tai puheyhteyden välityksellä keskustelu tuo uusia ulottuvuuksia viestittelyyn, ja se mahdollistaa myös esimerkiksi erilaisten pelien pelaamista tai vaikka yhteisten kotijooga tai kahvitteluhetkien järjestämistä. Hyvä puoli on se, että alustalle pääsee kirjautumaan koska vain käyttäjäprofiilin luomisen jälkeen, mikä mahdollistaa aktiivisen keskustelun ylläpitämisen. Ryhmän voi tehdä salaiseksi, jolloin ryhmään pääseminen vaati kutsun
ryhmästä vastuussa olevalta taholta.
Mikäli koko ryhmä on koronarajoitusten vuoksi estynyt kokoontumasta yhdessä, voi kokoontumisia toteuttaa pienemmissä ryhmissä rajoitusten noudattaminen huomioiden, tai kokonaan etäyhteyden välityksellä. Ryhmä tulee joka tapauksessa välillä hajautumaan eri aktiviteetteihin eri mielenkiinnonkohteiden perusteella. Osallistuja on myös hyvä rohkaista
vaihtamaan yhteystietoja keskenään ja keksimään tekemistä yhteisten, virallisten kokoontumisten ulkopuolella.

4.5 Ryhmätoiminnan eteneminen
Ryhmätoiminnan alkamisajankohdaksi sopii hyvin oppilaitosten syyslukukauden ensimmäiset viikot ja / tai alkuvuosi, jolloin kysyntä uuteen kaupunkiin sopeutumista edistävälle toiminnalle on todennäköisimmin suurinta. Ilmoittautumisajan voi kuitenkin pitää jatkuvana,
sillä kokoontumiseen liittyviä järjestelyjä voi aina soveltaa ryhmäkoon mukaan ja osallistujien kiinnostuksen kohteiden mukaan.
Ryhmätoiminnan käynnistää yhteinen tapaaminen koko ryhmän kanssa, johon ohjaajat
suunnittelevat ohjelmaa. Tapaamisen tavoitteena on osallistujien ja ohjaajien tutustuminen
toisiinsa erilaisten leikkimielisten ohjelmanumeroiden avulla. Kaupunkia koskeva tietovisa
on oiva tapa tuoda kaupunkiin tutustumista mukaan ohjelmaan, ja kun tietovisaan osallistutaan pienryhmissä, tapahtuu tutustumista myös yhteistyön kautta. Ensimmäisessä tapaamisessa keskustellaan myös niistä aktiviteeteista, joita osallistujat ovat kyselylomakkeessa toivoneet, ja suunnitellaan yhdessä tulevien viikkojen ohjelmaa. Tutustumisen ohelle voi myös
laittaa tarjoiltavaksi pientä purtavaa.
Sopiva kokoontumistahti määräytyy ohjaajien ja osallistujien toiveiden mukaan. Toiminnan
on kuitenkin ensimmäisten kuukausien ajan hyvä olla säännöllistä ja varsin aktiivista, vähintään kerran kahdessa viikossa toteutettua. Näin vastikään kaupunkiin muuttaneiden asettumisen helpottaminen ja kaupungissa pidempään asuneiden mieluisan vapaa-ajan edistäminen käynnistyy mahdollisimman tehokkaasti. Ryhmä sopii tarkemmista aikataukuista keskenään. Ryhmätoiminnan kokonaiskestoa voivat määrittää eri tekijät, esimerkiksi ohjaajien
mahdollisuudet sitoutua toimintaan, mahdollinen toiminnalle varattu budjetti tai ryhmään
osallistujien oma aktiivisuus ja toiminnassa mukana pysyminen.
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5 BUDJETTI
Jotta kynnys ilmoittautua ryhmään olisi mahdollisimman matala, tulisi toiminta pyrkiä pitämään osallistujille suurilta osin maksuttomana tai vähäkustanteisena. Toiminnan maksullinen sisältö määräytyy siten järjestävän tahon resurssien mukaan. Jos toiminta sisältää maksullisia aktiviteetteja, tulisi kustannusten jakautua mahdollisimman tasaisesti kaikkien ryhmäläisten kesken. Budjettia voi käyttää esimerkiksi liikunta- ja kulttuuriaktiviteetteihin, sekä
yhteiseen ruuanlaittoon tai kahvitteluihin meneviin kustannuksiin. Mahdollisista ohjaajapalkkioista päätetään tilannekohtaisesti.
Kun ryhmässä on päätetty mitä aktiviteetteja halutaan toteuttaa, voi budjetin hallinnoimisen
helpottamiseksi ostaa kerralla isommalla summalla esimerkiksi lahjakortteja ja käyntikortteja
eri palveluihin. Näin toimittiin Jyväskylän pilotissa.
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6 JYVÄSKYLÄN PILOTTI
6.1 Jyväskylä tutuksi -ryhmän käynnistäminen
Jyväskylän ryhmätoiminnan suunnitteluvaihe kesti vaihtelevalla intensiteetillä vuoden 2020
helmikuusta lokakuuhun. Kevään ja kesän aikana asiantuntijaryhmä (Anja Saksola, Suomen
Punaisen Ristin Länsi-Suomen piiri; Päivi Polvi SPR, Jyväskylän osasto; Kim Hokkanen, Katutaso; Taija Savolainen, SPR, Länsi-Suomen piiri; Hanna Paasio, KEHON ja Kosken työharjoittelija, Jyväskylän yliopisto) tarkensi toiminnan kohderyhmän ikähaarukkaa, ideoi ryhmätoiminnan sisältöä ja kehitti toimintasuunnitelmaa ohjaajien rekrytoimista varten.
Elo- ja syyskuussa Anja Saksola, Päivi Polvi ja Hanna Paasio kartoittivat vapaaehtoisia täysikäisiä ohjaajia Jyväskylän yliopistosta, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, Jyväskylän Humanistisesta ammattikorkeakoulusta ja SPR Jyväskylän osaston vapaaehtoistyöntekijöiden
joukosta. Korkeakoulujen tutortoiminnasta ja viestinnästä vastaavia henkilöitä pyydettiin välittämään opiskelijoille valmiiksi kirjoitettu ilmoitus ohjaajahausta (liite 1). Viimeinen ilmoittautumispäivä ohjaajaksi oli 5. lokakuuta 2020, ja ilmoittautumiset tehtiin suoraan Anja Saksolalle sähköpostitse. Lokakuussa kehittämistyö eteni yhteistyössä Anja Saksolan, Päivi Polven, Hanna Paasion ja viiden mukaan ilmoittautuneen vapaaehtoisten ohjaajan kanssa.
Jyväskylä tutuksi -ryhmälle luotu mainosjuliste (liite 3) vietiin yliopiston ja ammattikorkeakoulujen ilmoitustauluille sekä Jyväskylän kaupungin pääkirjastoon. Lisäksi yliopiston tutortoiminnasta vastaavia henkilöitä, yliopiston ainejärjestöjä, ammattikorkeakoulun tutor- ja
hyvinvointivastaavia sekä humanistisen ammattikorkeakoulun jaostovastaavaa pyydettiin
välittämään opiskelijoille ilmoittautumislinkki Jyväskylä tutuksi -ryhmään.
Yhteensä viisi ohjaajaa ilmoittautui mukaan. Ohjaajat saivat tehtävään tarvittavan perehdytyksen Anja Saksolalta ja SPR:n laatimista ryhmäohjauksen perustietopaketista ja verkkoryhmän ohjaukseen keskittyvästä tietopaketista. Ohjaajilla oli myös mahdollisuus osallistua
SPR:n ystävätoiminta-kurssille. Ryhmäohjaajat suunnittelivat toimintaa ja pitivät toisiinsa
yhteyttä Discord-alustalla ja yhteisessä WhatsApp-ryhmässä.
Ryhmään ilmoittautuneille lähetettiin viikko ennen ensimmäistä tapaamista linkki Discordalustalle, jossa he pääsivät luomaan käyttäjätunnuksen ja siellä liittymään suljettuun ”Jyväskylä tutuksi” -ryhmään. Tutustumisen käynnistämiseksi jokainen sai kirjoittaa itsestään pienen vapaamuotoisen esittelytekstin muille ryhmäläisille ja ohjaajille luettavaksi ”kerro itsestäsi -kanavalle”. Kaksi viikkoa ennen ensimmäistä tapaamista ryhmään ilmoittautuneille lähetettiin myös kyselylomake toiminnan sisältöön liittyvistä toiveista (liite 4).

6.2 Jyväskylä tutuksi -ryhmän sisältö
Jyväskylä tutuksi -ryhmään ilmoittautui vuoden 2020 aikana yhteensä 22 nuorta aikuista,
jotka ovat iältään 18–30-vuotiaita. Suurin ikäryhmä oli 18–24-vuotiaat (77%). Miehiä on 41
prosenttia ja naisia 60 prosenttia. Osallistujista 42 prosenttia on asunut Jyväskylässä alle
kuusi kuukautta, noin 20 prosenttia 1-2 vuotta ja 10 prosenttia koko ikänsä. Lähes kaikki
ovat opiskelijoita (82 %).
Ryhmän sisältöä alettiin hahmotella osallistujille lähetettyyn kyselylomakkeeseen tulleiden
vastausten pohjalta. Lähes kaikki (95 %) ilmoittivat haluavansa ryhmän kautta tutustua uu-
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siin ihmisiin ja 60 prosenttia haluaa oppia tuntemaan Jyväskylää paremmin. Uuden harrastuksen toivoo löytävänsä lähes 40 % ryhmäläisistä. Ryhmässä käydyt keskustelut viestivät
myös koronasyksyn aikana koetusta yksinäisyydestä ja tylsyydestä, kun ihmiskontakteja ja
vapaa-ajan tekemistä on pitänyt karsia. Lähitapaamisia toivottiin mahdollisimman paljon.
Yhteiselle tekemiselle oli siis selkeä tarve, ja myös toiminnalle ennakkoon tärkeäksi määritelty tavoite vähentää nuorten aikuisten yksinäisyyttä osoittautui ajankohtaiseksi.
Kyselyyn tuli muun muassa seuraavanlaisia toiveita ryhmästä:

”Toivottavasti ryhmästä löytyisi saman henkisiä ihmisiä”
”Haluan antaa mahdollisuuksille mahdollisuuden”
”Mukavaa ajanvietettä, jonka parissa ehkä löytäisi uusia kavereita”
Eniten kannatusta sai ohjaajien kyselylomakkeessa ehdottama retkeily. Niiden toteuttamisessa pyritään hyödyntämään Jyväskylän ulkoilureittien, luontopolkujen ja keskusta-alueen
puistojen tarjoamia mahdollisuuksia. Liikunta- ja kulttuuriaktiviteetit sekä yhdessä pelailu,
esimerkiksi lautapelit, saivat myös paljon kannatusta. Muita Discordissa myöhemmin esiin
nousseita ideoita olivat esimerkiksi sulkapallo, trampoliinipuisto, seinäkiipeily, pakohuonepelit ja museokäynnit.
Discordissa etäyhteyden välityksellä kokoontuminen on koronaepidemian aikana tärkeä osa
ryhmätoimintaa. Suljettuun Jyväskylä tutuksi -ryhmään luotiin eri keskusteluaiheille omat
kanavat, esimerkiksi ryhmäläisiin tutustuminen, menovinkit ja yleinen rupattelu, joissa kaikilla
on mahdollisuus koska tahansa keskustella muiden ryhmäläisten kanssa ja esimerkiksi ehdottaa yhteistä tekemistä.
Ryhmän on mahdollista kokoontua SPR Jyväskylän osaston toimitiloissa sekä Jyväskylän Veturitalleilla. Veturitallit on kulttuuri- ja taideteemojen ympärille keskittyvä nuorisotila Jyväskylässä, jossa on tarjolla paljon erilaista toimintaa alle 29-vuotiaille nuorille. Tiloissa on myös
mahdollista viettää omatoimista vapaa-aikaa ja ostaa pientä purtavaa ja juomista tiloissa toimivan kahvilan ollessa auki.
Ryhmä kokoontuu alkuun kerran kahdessa viikossa joko etäyhteyden välityksellä Discordissa tai kasvokkain SPR Jyväkylän osaston tiloissa tai muussa ennalta sovitussa paikassa.
Tavoitteena on jatkaa ryhmän toimintaa jälleen tammikuussa 2021, epidemiatilanteen sallimissa rajoissa ja ryhmän toiveiden mukaisella kokoontumistahdilla.

6.3 Ensimmäiset tapaamiset
Ryhmän ensimmäinen tapaaminen oli tarkoitus järjestää sisätiloissa nuorisotila Veturitalleilla. Pahentuneen koronatilanteen seurauksena kokoontuminen oli siirrettävä toteutettavaksi ulkona ja pienryhmissä. Ohjaajat kokivat virallisten rajoitusten mukaisilla turvallisuutta vaalivilla järjestystoimilla toteutetun kasvokkaisen kohtaamisen tärkeäksi ryhmätoiminnan tavoitteiden näkökulmasta, ja myös mukaan ilmoittautuneiden ryhmäläisten määrä
viesti halukkuudesta nähdä muita ryhmäläisiä kasvokkain.
Ensimmäiseen, marraskuun loppupuolella järjestettyyn tapaamiseen mukaan ilmoittautuneet 13 nuorta aikuista sekä kuusi ohjaajaa kokoontuivat ensin Veturitallien edustalle kuulemaan Veturitallien toiminnasta talossa työskentelevältä henkilöltä. Ohjaajat olivat suunnitel-
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leet tapaamiseen erilaisia tutustumisaktiviteetteja, joiden kautta ryhmäläiset pääsivät tutustumaan toisiinsa. Lisäksi ohjelmassa oli kävellen kiertää muutama Jyväskylän Valon kaupunki -kohde keskustan alueella. Koko ryhmä jaettiin kolmeen pienryhmään, joissa jokaisessa oli kaksi ohjaajaa. Kävelykierroksen jälkeen juotiin glögit Veturitallien edessä, ja kokoontumisen jälkeen oli vielä mahdollista jatkaa jutustelua Discordin puolella.
Turvallisuudesta pidettiin hyvää huolta koko kokoontumisen ajan jakautumalla pienryhmiin
ja pitämällä turvavälit riittävinä. Hankerahoitusta käytettiin kaikille pakollisiin kasvomaskeihin sekä käsidesiin.
Tiukentuneiden koronarajoitusten myötä koko ryhmälle ei voitu järjestää toista yhteistä kasvokkaista kokoontumista vuoden 2020 puolella. Keskustelu jatkui Discordin puolella ja osa
sopi yhteistä tekemistä, muun muassa kävelylenkkejä kahden kesken tai pienessä ryhmässä
toteutettavaksi. Ohjaajien toimesta ryhmä kokoontui myös muutaman kerran Discordissa
pelaamaan erilaisia pelejä ja juttelemaan yhdessä.

7 HANKERAHOITUKSEN KÄYTTÖ
Työryhmä laati alustavien aktiviteettisuunnitelmien pohjalta laskelman KEHOn yhteiskehittämispäivässä ansaittua toiminnan 3000 euron käynnistysrahoituksen käyttöä varten (rahoitus saatiin Haukkalan säätiön hallinnoimasta Sitran 100 päivän haasteesta).
Rahoitus mahdollisti uuden toiminnan käynnistymisen siten, että ryhmän kokoontumisissa
voitiin tarjoilla osallistujille juotavaa (kahvi, tee, mehu, kivennäisvesi), pientä purtavaa, ja
korona-ajan edellyttämiä kasvomaskeja ja käsidesiä. Sen lisäksi rahoitusta suunnattiin yhdessä sovittuihin toimintoihin kuten liikunta- ja kulttuuriaktiviteetteihin, ruuanlaittoon ja
leivontaan. Rahoituksen ansiosta kynnys mukaantuloon oli mahdollisimman matala.

8 YHTEENVETO HANKKEEN TOTETUKSESTA
Jyväskylä tutuksi -ryhmälle osoittautui olevan kysyntää kaupungin nuorten aikuisten keskuudessa. Mukaan ilmoittautui paljon opiskelijoita, jotka kokivat olleensa aiempaa yksinäisempiä syksyn koronarajoitusten johdosta. Toiminnan kautta he toivoivat tutustuvansa uusiin ihmisiin ja löytämään arkeensa uutta sisältöä. Näin ollen ryhmätoiminnan tavoitteeksi
määritelty yksinäisyyden ennaltaehkäiseminen oli perusteltu ja tarpeellinen.
Hyvinvointia ja jaksamista tukevan toiminnan tarpeesta on käyty paljon julkista keskustelua
koronavuoden aikana, ja Jyväskylä tutuksi -ryhmän konsepti on yksi vastaus tähän tarpeeseen. Vaikka poikkeusolot rajoittivatkin suunnitelmia, oli ryhmän käynnistäminen juuri sinä
hetkenä erityisen merkityksellistä. Tämä selvisi jo ennakkokyselyssä ja ensimmäisessä tapaamisessa, joissa nousi esiin halu sosialisoitua ja päästä pois ”neljän seinän sisältä”.
Vapaaehtoistoiminta koettiin toimivaksi tavaksi toteuttaa ryhmätoimintaa, ja se myös lisää
todennäköisyyttä toimintaan, joka on lähtöisin ohjaajien sisäisestä motivaatiosta olla mukana. Vapaaehtoistoiminta onkin todettu yhdeksi tavaksi laajentaa ihmisten sosiaalista ver-
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kostoa ja myös sitä kautta heidän hyvinvointiaan. Vapaaehtoistoiminnan vaikutukset hyvinvointiin kohdistuvat sekä vapaaehtoistyötä tekeviin, että vapaaehtoistoiminnan kohdejoukkoon. Tutkimusten mukaan vapaaehtoistyö on voimaannuttavaa ja merkityksellistä sitä tekeville, sillä se saa tuntemaan olon hyödylliseksi ja tarjoaa mahdollisuuden vaikuttaa omien
arvojen mukaisesti.7 8
Jyväskylä tutuksi -ryhmän ohjaajat kommentoivat mukaan lähtemistä muun muassa näin:
”Olen jo pidemmän aikaa halunnut kokeilla vapaaehtoistyötä, ja ilmoitus tästä tuli sopivaan aikaan ja kuulosti kivalta ja mielekkäältä.”
”Varsinkin korona-aikana ystävätoiminta kuulosti tärkeältä ja toisaalta halusin itse tutustua uusiin ihmisiin.”
”Nyt korona-aikana oli tullut ajatus siitä, että olisi kiva tehdä jotain, minkä kautta voi
vähentää ihmisten yksinäisyyttä.”
”Koen, että voin itse samaistua tilanteeseen, kun on muuttanut uuteen kaupunkiin yksin.”
Jyväskylässä toteutettu ryhmätoiminta sopii hyvin toteutettavaksi myös muissa kaupungeissa, sillä toiminnan on tarkoitus muovautua kohderyhmän toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Lisäksi toiminnan toteuttaminen osoitti sen, että innovatiivisilla ratkaisuilla ja verkkoympäristöä hyödyntäen on mahdollista toteuttaa monipuolista ja tavoitteita palvelevaa toimintaa myös poikkeusolojen aikana.
Jyväskylä tutuksi -ryhmästä on muodostunut aktiivinen ja yhteisöllisyyttä huokuva ryhmä,
jonka toiminnan toivotaan pysyvän aktiivisena vielä pitkään.

7

Tuomaala, E. s.a. Miksi vapaaehtoistyö lisää hyvinvointia? Miksi vapaaehtoistyö lisää hyvinvointia? | MIELI
Suomen Mielenterveys ry
8

Tourunen, S., Pitkänen, T., Rissanen, P., Puumalainen, J-, Valkonen, J., Ilomäki, T., Mäenpää, E., Hautamäki, L.,
Kammonen, K., Nieminen, N., Ringbom, H., Elovainio, M., Jokelainen, S., Sironen, J., Glad, J. & Ahonen, J. 2019.
Järjestöt hyvinvoinnin, osallisuuden ja kohtaamisen vahvistajina MIPA_Tutkimuskoonti.pdf (a-klinikkasaatio.fi)
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LIITE 1. Ilmoitus ohjaajahausta Jyväskylän pilotissa

Hei sinä nuori aikuinen Jyväskylässä!

Kiinnostaisiko sinua olla mukana perustamassa ja ohjaamassa vasta kaupunkiin muuttaneiden nuorten aikuisten ryhmää syksyllä 2020? Jos, niin ilmoittaudu rohkeasti mukaan vapaaehtoisten porukkaan!
Ryhmä on osa Punaisen Ristin Jyväskylän osaston toimintaa ja se perustetaan, mikäli vapaaehtoisia saadaan tarpeeksi mukaan. Ryhmä tulee kokoontumaan sekä verkossa että kasvokkain ja sen tarkoituksena on tutustua yhdessä Jyväskylään – ja tietysti myös löytää uusia
tuttavuuksia. Vaikka ryhmä on ensisijaisesti suunnattu vasta kaupunkiin muuttaneille, on se
suunnattu laajemminkin niille nuorille aikuisille, jotka kokevat yksinäisyyttä tai kaipaava lisää
sosiaalisia suhteita elämäänsä. Ryhmää ohjaavat vapaaehtoiset saavat tehtävään perehdytyksen ja ohjausta.
Ilmoittaudu mukaan 5.10 mennessä: (linkki ilmoittautumiseen).

LIITE 2. Sähköpostitse lähetetty ilmoitus Jyväskylä tutuksi -ryhmästä

HALUATKO TUTUSTUA JYVÄSKYLÄÄN YHDESSÄ MUIDEN NUORTEN AIKUISTEN KANSSA? HALUATKO LÖYTÄÄ UUSIA TUTTAVUUKSIA?
KAIPAATKO YLEENSÄ OTTAEN RENTOA TEKEMISTÄ MUKAVASSA PORUKASSA?
Jyväskylässä on käynnistymässä nuorille aikuisille suunnattu Jyväskylä tutuksi -ryhmä,
jossa nuoret aikuiset pääsevät tutustumaan Jyväskylään monipuolisten aktiviteettien kautta
ja tutustumaan uusiin tuttavuuksiin rennon yhdessäolon merkeissä. Ryhmän toiminnasta
vastaa pääasiassa vapaaehtoiset ohjaajat, mutta kaikki ryhmän osallistujat voivat halutessaan olla mukana suunnittelemassa ja ohjaamassa toimintaa.
Tutustu liitteessä olevaan esitteeseen ja ilmoittaudu rohkeasti mukaan alla olevan linkin
kautta!
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LIITE 3. Mainosjuliste
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LIITE 4. Verkkokysely toiminnan sisällöstä osallistujille

Ennakkokysely Jyväskylä tutuksi -ryhmään ilmoittautuneille
Tämä kysely on lähetetty Jyväskylä tutuksi -ryhmään ilmoittautuneille, ja sillä kartoitetaan osallistujien toiveita ryhmän toiminnasta. Koska ryhmän kuluihin käytetään hankerahoitusta, kysytään
myös osallistujien taustatietoja. Kyselyyn vastataan anonyymisti.
Minkä ikäinen olet? *





alle 18v
18-24v
25-29v
30v tai yli

Mikä on sukupuolesi? *




mies
nainen
muu

Mikä on äidinkielesi? *



suomi
Muu:

Oletko tällä hetkellä *








opiskelija
työssä (palkkatyö, yrittäjä, freelancer etc.)
Työssä työllistämistoimenpitein (esimerkiksi kuntouttavassa työssä tai työkokeilussa)
Työtön tai lomautettu
Työkyvyttömyyseläkkeellä
Hoitamassa omia alle 15-vuotiaita lapsia
Muu:

Kuinka kauan olet asunut Jyväskylässä? *








alle 6 kk
6-12 kk
1-2 vuotta
3-5 vuotta
yli 5 vuotta
koko ikäni
Muu:
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Mitä odotat Jyväskylä tutuksi -ryhmältä? Voit valita useita vaihtoehtoja. *
 Haluan oppia tuntemaan paremmin Jyväskylää ja sen harrastusmahdollisuuksia/nähtävyyksiä
 Haluan tutustua uusiin ihmisiin
 Kaipaan tekemistä vapaa-ajalle
 Haluan löytää uusia harrastuksia
 Olen kiinnostunut olemaan myös itse mukana ryhmän ohjauksessa joko verkossa tai kasvokkain
Kerro vielä halutessasi omin sanoin, mitä toivot/odotat ryhmältä.

Valitse alla olevalta listalta ne aktiviteetit, jotka sinua kiinnostavat eniten. *










Liikunta
Ulkoilu
Retkeily / eräily
Kulttuuritapahtumat (esim. elokuvissa käyminen, musiikkitapahtumat, museokäynnit, liikuntatapahtumat ym.)
Kahvittelu
Keilaaminen
Ruuanlaitto / leipominen
Pelailu (esim. Lautapelit)
Discord-hengailu (esim. Pelailu, hengailu, juttelu)

Eikö toiveesi ollut mukana listalla? Voit kirjoittaa vielä alapuolelle omat ideasi tai toiveesi siitä,
mitä ryhmä voisi yhdessä tehdä.
Ryhmän kokoontumisajat voivat vaihdella jonkun verran. Kerro vielä, mitkä kaikki viikonpäivät sopisivat sinulle parhaiten ryhmän tapaamisajankohdiksi? *








maanantai-ilta
tiistai-ilta
keskiviikkoilta
torstai-ilta
perjantai-ilta
lauantai (päivä tai ilta)
sunnuntai (päivä tai ilta)

Jos sinulla on vielä mielessä ideoita, toiveita tai kommentteja ryhmän ohjaajille ennen ryhmän käynnistymistä niin sana on vapaa :)
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