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Tarinoita mereltä
Meriheimo – nuorten oma väylä! (2018-2020) 

-hankkeen tuloksia



2



3



4

Hankkeen tavoitteet

Työelämävalmiuksien vahvistaminen

Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien 
edistäminen

Ohjata työhön ja koulutukseen heidät, joille se on 
ajankohtaista

Ohjata oikeiden palvelujen piiriin
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Toiminta 2018-2019

Merivalmennus
• 18 merivalmennusta
• 90 nuorta
• n. 30 

vapaaehtoista/kesä

Meriheimo
• 25 toimintoa, ”projektia”
• Nuoret suunnittelevat, toteuttavat ja 
     arvioivat

Palveluohjaus
• Tarvelähtöistä, n.30 kertaa
• ”mikro-ohjaus”
• luottamuksellinen suhde
     ohjaajiin syntyy yhteisen 
     seikkailun aikana

Sail training, 
vertaisuus

Seikkailukasvatuksellinen 
työote, vertaisuus, 

osallistaminen



6

• Suomen Purjelaivasäätiön ja Suomen 
Nuorisopurjehtijat ry:n kautta

• Ohjaajat ja vapaaehtoiset toimivat 
”työpariryhminä” purjehduksilla

• Meriheimo-hanke kehittänyt osaltaan 
Suomen Purjelaivasäätiön sail training 
–toimintaa

• Aito kohtaaminen vapaaehtoisen kanssa 
saattanut olla nuorelle se yksi asia, joka on 
eniten jäänyt mieleen!

Vapaaehtoiset
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Merivalmennukset vahvistavat itsetuntoa ja 
pystyvyyden tunnetta

• ”Sain lisää rohkeutta kaikissa asioissa: 
ryhmässä toimimisessa muiden kanssa, 
itseluottamusta omissa taidoissa sekä 
rohkeutta olla oma itseni, koska 
purjehduksella oli hyvä yhteishenki ja 
kaikki otettiin porukkaan mukaan. ”

• ”Sain rohkeutta, itseluottamusta, uusia 
kokemuksia jotka auttavat ymmärtämään 
paremmin mitä haluan elämältä sekä 
uuden harrastuksen.”

Tulokset
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Merivalmennukset tuottavat 
yhteisöllisyyttä

“Hurja elämän käännös, antoi uskoa itseeni, voimia 
parantaa ja muuttaa asioita. Sain kovan ja hyvän 
kokemuksen, joka tukee ja auttaa minua vielä pitkään
elämäntilanteissa. Myös sain hyviä ihmisiä elämään, joista 
tuli ystäviä.”

“-- Näkee vanhoja tuttuja ja tutustuu uusiin ihmisiin. Saa 
tunteen, että on osa jotain yhteisöä ja kuuluu johonkin.”

Tulokset
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Meriheimotoiminta toiminta tukee nuorten 
muuta elämäntilannetta: kuntoutumista, 
työpajatoimintaa, opintoja tai niihin hakeutumista

• ”Olen päihdekuntoutuja ja lopetin kaksi vuotta sitten 
päihteiden käytön, ensimmäinen vuoteni meni 
päihdekuntoutuksessa ja kesän ensimmäinen 
purjehdukseni oli minulle ensimmäinen elämyskokemus 
selvinpäin.”

• ”Oli tärkeää tuntea olevansa osa jotain ja pystyä 
tukemaan toisia ja ottamaan tukea muilta vastaan. 
Tämä kaikki on uutta minulle. Olen saanut vihdoin 
tarpeeksi itseluottamusta hakeakseni opiskelemaan ja 
jatkaakseni "pysähtynyttä" elämääni.”

Tulokset
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Havaintoja

• Nuorten aikuisten tilanteet voivat muuttua nopeasti suuntaan tai 
toiseen. Pitkäaikainen tuki/yhteisö tuo tärkeää jatkuvuutta 
elämään.

• Vertaisuuden kiinnittäminen konkreettiseen tekemiseen on 
hyvä keino kasvattaa toimijuutta. 

• Purjealus erittäin tehokas ympäristö harjoitella arjenhallinnan, 
asumisen ja kodin teemoihin liittyviä asioita.



12

Tutustu lisää
• Rajala, Henni 2020. Nuorten aikuisten arjenhallintataitojen kehittyminen 

Meriheimo-hankkeen purjehduksilla. Pro-gradu-tutkielma, Jyväskylän yliopisto.

• Skogström, Hanna 2019. Tapaustutkimus sosiaalisen osallisuuden merkityksistä 
seikkailupurjehduksia järjestävässä Meriheimo-hankkeessa. Pro gradu-tutkielma, Helsingin 
yliopisto.

• Korpela, Ella & Koskela, Mikko 2019. Nuorten kokemuksia osallisuudesta Meriheimo – 
Nuorten oma väylä! – purjehduksella. AMK-opinnäytetyö, Laurea.

• Toimintamallin kuvaus ja Ohjaajan opas

https://ysaatio.fi/assets/files/2020/07/Maisterintutkielma_Henni_Rajala_Meriheimo.pdf
https://ysaatio.fi/assets/files/2020/07/Maisterintutkielma_Henni_Rajala_Meriheimo.pdf
https://ysaatio.fi/assets/files/2019/12/Skogstrom_Hanna_Pro_gradu_2019.pdf
https://ysaatio.fi/assets/files/2019/12/Skogstrom_Hanna_Pro_gradu_2019.pdf
https://ysaatio.fi/assets/files/2019/12/Skogstrom_Hanna_Pro_gradu_2019.pdf
https://ysaatio.fi/assets/files/2019/12/Opinna%CC%88ytetyo%CC%88-KorpelaKoskela.pdf
https://ysaatio.fi/assets/files/2019/12/Opinna%CC%88ytetyo%CC%88-KorpelaKoskela.pdf
https://ysaatio.fi/y-saatio/hankkeet/meriheimo
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