
 

 

Ohjeita naapurikummille 

Olemme todella iloisia, että olet kiinnostunut MarjaVerkon naapurikummitoiminnasta! 

Naapurikummeilla voi olla yllättävän suuri merkitys paitsi yksittäisen asukkaan elämässä, myös 

koko Kivistön suuralueen sosiaalisen hyvinvoinnin kehittymisessä. 

Näistä ohjeista löydät hieman tarkempaa tietoa toiminnasta naapurikummin näkökulmasta.  

Mitä naapurikummeilta edellytetään? 

 Mitään erityisiä ehtoja naapurikummina toimimiselle ei ole. Riittää, että asut Kivistön 

suuralueella ja olet halukas auttamaan uutta asukasta sopeutumaan alueelle.  

 Toivomme, että naapurikummi omalta puoleltaan sitoutuisi vähintään kolmeen 

tapaamiseen. Yhden tapaamisen perusteella voi olla vaikea vetää johtopäätöksiä suuntaan 

tai toiseen. Hyvä tapaamistahti on 1-2 tapaamista kuukaudessa, mutta kummipari saa toki 

päättää tapaamistahdista itse. 

 Naapurikummit raportoivat kaikista naapurikummitoiminnan puitteissa järjestetyistä 

tapaamisista MarjaVerkolle yleisellä tasolla: mitä tapaamiskerralla tehtiin, tuliko esiin 

mahdollisia kehityskohteita tai ongelmia tai nousiko esimerkiksi esiin yleisiä kysymyksiä 

Kivistön suuralueeseen liittyen, mahdollinen muu palaute. Raportit lähetetään 

sähköpostitse MarjaVerkon Emmalle (emma.tuomi@marjaverkko.fi) tai Elinalle 

(elina.olki@marjaverkko.fi). Raportointi voidaan luonnollisesti lopettaa, jos tuntuu että 

kummitoiminnan tiimoilta syntyy ystävyys jota halutaan jatkaa myös kummitoiminnan 

ulkopuolella.  

Miten kummiparit valitaan? 

 MarjaVerkko valitsee kummiparit hakemusten perusteella ja huolehtii naapurikummien 

perehdytyksestä sekä toiminnan koordinoinnista. Ensitapaamisesta kummipari voi sopia 

keskenään, mutta tapaaminen voidaan järjestää myös asukastila Rubiiniin niin, että 

MarjaVerkon edustaja on paikalla. 

Mitä on syytä ottaa huomioon jo etukäteen? 

 Yksilöllisyys 

- Yksi saattaa haluta tavata naapurikummia useinkin, toiselle riittää että kummi on 

puhelimen päässä tarvittaessa. Olemme kaikki yksilöitä ja suhtaudumme sosiaalisiin 



suhteisiin omalla tavallamme. Pääasia on, että kummipari on samalla aaltopituudella. 

Mahdollisissa pattitilanteissa MarjaVerkko auttaa parhaansa mukaan. 

 Henkilökemia 

- Kaikkien kanssa ei aina synkkaa. Tämä on täysin luonnollista. Epäluontevalta tuntuvaa 

naapurikummisuhdetta ei tarvitse väkisin jatkaa ja kummipareja voidaan järjestää 

uudelleen. Tutustuminen kuitenkin ottaa aikansa, eli liian aikaisin ei kannata luovuttaa. 

 Turvallisuus 

- Naapurikummitoimintaan osallistuvat ovat vapaaehtoisia aikuisia ihmisiä jotka 

päättävät toiminnastaan itse, mutta maalaisjärkeä on silti hyvä käyttää varsinkin 

tapaamisten alussa: vahva suositus on että ensimmäinen tapaaminen sovitaan aina 

julkiselle paikalle. 

Miten kummipari saa yhteyden toisiinsa? 

 Pääsääntöisesti pyritään siihen, että naapurikummina toimiva saa kummiparinsa 

yhteystiedot perehdytystilaisuuden yhteydessä. Naapurikummi voi olla itse suoraan 

yhteydessä kummipariinsa ensimmäisen tapaamisen sopimiseksi, mutta MarjaVerkko voi 

myös tarvittaessa olla tässä avuksi. 

Mitä naapurikummipari voi tehdä yhdessä? 

 Vaihtoehtoja yhteiseksi tekemiseksi ovat mm.: 

- Lenkkeily 

- Piknik 

- Paikallisen urheiluseuran treeneissä tai esim. jumpassa käyminen 

- Leikkipuistokäynti lasten kanssa 

- Koiratreffit 

- Kahvittelu 

- Paikallisen yhdistyksen toimintaan osallistuminen 

- Ostoksilla käyminen 

- Puutarhan hoito 

Onko mahdollista järjestää naapurikummiverkoston yhteistapaamisia? 

 Ehdottomasti! Naapurikummitoimintaan osallistuvat voivat mielellään järjestää myös 

kaikille toimintaan osallistuville yhteistä toimintaa, olipa kyseessä sitten vaikkapa 

verkostotapaaminen tai kokkailuilta. MarjaVerkko auttaa tässä mielellään. 

Minne voin ottaa yhteyttä mahdollisissa ongelmatilanteissa, tai jos minulla on kysymyksiä, 

palautetta tai kehitysehdotuksia? 

 MarjaVerkolta saa aina kysyä apua ja neuvoja mahdollisissa ongelmatilanteissa ja kertoa 

omista kehitysehdotuksista. Naapurikummitoimintaa kehitetään jatkuvasti palautteen ja 

kokemusten pohjalta. MarjaVerkon Emma Tuomi (emma.tuomi@marjaverkko.fi, 050 323 



8742) ja Elina Olki (elina.olki@marjaverkko.fi, 045 168 9229) auttavat aina parhaansa 

mukaan. 


