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Kunnioitus ja tasa-arvo
• Jokainen ihminen on arvokas, yhdenvertainen ja 

tasa-arvoinen. 
• Jokaiseen suhtaudutaan kunnioittavasti riippumatta 

hänen vakaumuksestaan ja henkilökohtaisista valin-
noistaan. 

• Luotetaan siihen, että ihminen kykenee arvioimaan 
elämäänsä ja tekemään sitä koskevia ratkaisuja sen 
mukaan, mitä pitää arvokkaana ja tavoiteltavana.

Luottamus ja turvallinen ilmapiiri
• Ryhmäläisiin liittyvistä asioista ja ryhmän tapahtumista 

ei saa puhua ryhmän ulkopuolella. 
• Ryhmässä käyvien nimiä tai muita tunnistetietoja ei 

kerrota missään tilanteessa, ei edes kotona. 
• Vaitiolovelvollisuus sitoo ohjaajaa ja ryhmäläisiä ryh-

mätoiminnan ajan ja sen jälkeen.

Vapaaehtoisuuden arvostaminen
• Pelirajat’on-toiminta on vapaaehtoista eikä ketään 

pakoteta mihinkään, mihin ei itse suostu ja mikä ei sillä 
hetkellä tunnu mahdolliselta.

• Ohjaajat ovat vapaaehtoisia eivätkä he saa työstään 
palkkaa. Vertaistoiminta on osallistujille maksutonta.

Kohtaaminen ja rakentava vuorovaikutus
• Ihmiset kohdataan hyväksyvästi ja myönteisesti 

– ei kritisoiden. 
• Ryhmäläiset tai ohjaaja eivät luule tietävänsä, 

mikä on toisille parasta.
• Ryhmissä kuullaan ja kuunnellaan sekä annetaan tilaa 

vuorovaikutukselle ja erilaisille mielipiteille. 
• Jokaisella on yhtäläinen oikeus puhua tulematta 

keskeytetyksi. Jokaisella on myös oikeus olla hiljaa.

Yhteinen vastuu ryhmän onnistumisesta
• Ryhmäläinen asettaa itse omat tavoitteensa ja hänellä 

on vastuu niiden toteuttamisesta.
• Vertaisohjaaja auttaa ryhmää, ryhmäläiset toisiaan ja 

kaikki itseään.
• Vertaisohjaaja on ryhmän tasa-arvoinen jäsen, joka 

huolehtii yhdessä ryhmän kanssa siitä, että keskustelu 
pysyy asiassa ja yhteydenpito ja käytännön järjestelyt 
toimivat.

• Ryhmäläinen ilmoittaa ohjaajalle, jos ei pääse ryh-
mään. Syytä ei tarvitse kertoa. On myös kohteliasta 
ilmoittaa, jos myöhästyy.

• Ryhmässä ei missään tapauksessa pyydetä tai anneta 
rahaa lainaksi, ei edes ryhmän ulkopuolella.

• Ryhmään ei tulla päihtyneenä.
• Ryhmään voi osallistua myös nimettömästi.

Ryhmän yhteiset säännöt 

Pelirajat’on-ryhmien säännöt perustuvat toimintamme periaatteisiin. Ryhmä kantaa yhdessä vastuun sääntöjen noudat-
tamisesta. Yhteisten sääntöjen tarkoituksena on tukea ja helpottaa ryhmän toimintaa ja ennaltaehkäistä väärinkäsityksiä.

Ryhmän ohjelma

 

1.  Tervetuloa Pelirajat’on-ryhmään (avoin ryhmäkerta)

2.  Oma elämäntilanne, toiveet ja odotukset (avoin ryhmäkerta)

3. Ongelmallinen rahapelaaminen ilmiönä

4.  Ongelmallisen rahapelaamisen vaikutukset

5.  Ratkaisut, rajojen asettaminen ja omat oikeudet

6.  Läheisen muutostyö

7.  Vaikeiden tunteiden sietäminen

8.  Ihmissuhteet ja vuorovaikutus

9.  Oma jaksaminen ja hyvinvointi

10.  Muutoksen ylläpitäminen

11.  Ryhmän lopettaminen – katse tulevaisuuteen

12.  Mitä kuuluu? Seurantatapaaminen


