
     

                              

Miksi vertaisverkosto?

Samalla alueella toimivien järjestöjen ja muiden aktiivisten asukkaiden kannattaa pitää yht-
eyttä ja toimia yhdessä sillä verkottuminen

•  lisää mahdollisuuksia ja kykyjä vaikuttaa omaan elinympäristöön ja asuinalueeseen
•  luo tilaisuuksia vaihtaa kokemuksia ja kehittää omia käytäntöjä
•  luo yhteisöllisyyttä ja helpottaa uusien yhteistyökumppanien löytämistä
•  luo yhdenvertaisuutta 
•  auttaa luomaan yhteisiä tavoitteita ja toteuttamaan ne

Joissakin kunnissa on virallisia alueryhmiä tai asukasfoorumeita kunnan ja asukkaiden 
väliselle yhteydenpidolle. Tämän ohella joustava vertaisten yhteydenpito kannattaa ja lisään-
tyvästä vuorovaikutuksesta on hyötyä myös kunnan aluetyölle. Asukkaat ovat suuri voimavara 
yhteisten asioiden edistämisessä!

 

  

 

Virtaa verkostoitumisesta
- joukossa on voimaa



  

• Tapaamisille kannattaa valita etukäteen tee-
ma, jotta osallistujien mielenkiinto säilyy 
ja tapaamisista on hyötyä. Seuraava teema 
voidaan päättää aina kussakin tapaamisessa. 
Tärkeiltä tuntuvia keskustelunaiheita voi-
daan kerätä osallistujilta myös ilmoittautu-
misten yhteydessä.

Jotta syntyisi uusia kontakteja, tapaaminen 
kannattaa rakentaa vuorovaikutteiseksi. On 
hyvä, että kaikki pääsevät puhumaan.

• Positiivisuus on voimavara, ja kehumista 
ei kannata unohtaa. Tapaamisessa voidaan 
palkita iloinen yllättäjä tai muu toimija, 
joka on saanut hyvää aikaan.

 

Yksinkertaisin tapa verkottua on järjestää toisi-
naan alueen toimijoiden tapaaminen. Ta-
paamisen onnistumista voi lisätä miettimällä 
seuraavia asioita:

• Miten löytyy helposti yhteinen aika ja 
paikka? Kannattaako tapaaminen yhdistää 
jo olemassa olevaan, vuosittain tai useam-
min toistuvaan tapahtumaan, kuten kau-
punginosapäiviin tai kyläjuhliin? Tapaamisen 
järjestelyt onnistuvat näin vähällä lisävaivalla 
ja monet ovat joka tapauksessa paikalla. Vai 
onko aktivisten toimijoiden hankalaa ir-
rottautua tapaamiseen kesken tilaisuuden, 
jolloin erillinen tapaaminen saattaa toimia 
paremmin? Kysely ja ilmoittautuminen 
etukäteen tapaamiseen antavat vinkkiä siitä, 
miten tilaisuus kannattaa järjestää.  

• Tapaamisen järjestelyvastuu voi kiertää eri 
yhdistyksillä. Tällöin täytyy joka tapaamisessa 
muistaa sopia seuraavan tapaamisen kutsuja 
ja vetäjä. Voidaan myös sopia yksi vakitui-
nen ”puolueeton” pääjärjestäjä, joka voi olla 
esimerkiksi asukasyhdistys, asukasfoorumi, 
kaupungin alueellinen työntekijä tai poikki-
hallinnollinen hyvinvointityöryhmä.

• Pieni purtava keventää tunnelmaa. Esimer-
kiksi tunnin mittainen vertaistukikahvila 
vaikka jonkin tapahtuman yhteydessä voi jo 
riittää ajatusten vaihtoon. Kahvikupin tai me-
hulasin äärellä kokemukset ja ideat leviävät 
kuin itsestään, eikä mitään sen suurempaa 
ohjelmaa tarvitse ollakaan. Kahvihetken 

       vetäjää kannattaa vaihtaa eri tapaami-   

Helppoa verkottumista

Minuuttitreffit

Osallistujien tutustumista ja 
keskustelua  voidaan edistää 
”minuuttitreffeillä”. Osallis-
tujat jaetaan pareihin ja parit 
kertovat yhdistyksistään toisil-
leen. Paria vaihdetaan tietyin 
väliajoin. 
Lopulta jokainen on keskustel-
lut ja tullut tutuksi kaik-
kien kanssa.  Jos osallistujat 
tuntevat jo toisensa, ajatuksia 
voidaan vaihtaa esimerkiksi 
tapaamisen teemasta.

sissa.



Kunnan kannattaa käyttää resurssejaan alueel-
lisen asukastoiminnan aktivointiin. Asukas-
järjestöt ja – yhdistykset ovat alueidensa 
tuntijoita ja tärkeä voimavara alueiden kehit-
tämisessä. Kunnan edustajilla on kokonaisnäke-
mys kunnan tilanteesta sekä tulevaisuuden 
suunnitelmista, mikä tieto auttaa järjestöjen 
toimintaa. Asukasaktiivien kannattaa ottaa yh-
teyttä oman kuntansa asiakaspalveluun ja etsiä 
sitä kautta oikea yhteyshenkilö. Yhteistyössä on 
voimaa! 

Esimerkki Vantaalta

Vantaalla on vapaa-ajan ja asukaspalveluiden 
toimialalla kuusi aluekoordinaattoria, jotka 
koordinoivat kahdeksan aluetoimikunnan 
työtä ja kehittävät alueellisen vaikuttamisen 
väyliä. Kaupunginvaltuuston nimeämät, 
alueella asuvista poliitikoista koostuvat alue-
toimikunnat mm. edistävät asukkaiden osal-
listumismahdollisuuksia ja toimivat linkkinä 
asukkaiden, järjestöjen ja kunnan päättäjien 
välillä. Toimikunnat myöntävät aluerahaa 
hankkeiden tai tapahtumien toteuttamiseen.

KontuFestarit ovat alueellinen yleisötapahtuma 
Helsingissä. Monenkirjavaa ohjelmaa tarjoavan 
festarin yhteydessä on järjestetty ”Aatteiden 
käytävä”, missä eri yhdistysten edustajat esit-
televät omilla pöydillään toimintaansa muille 
asukkaille ja samalla tapaavat toisiaan. Tapah-
tumaa seuraavana päivänä järjestettiin palau-
tekahvit, missä yhdistysten edustajat saivat 
jakaa kokemuksiaan ja tutustua toisiinsa lisää.
         

Esimerkkejä alueellisesta verkottumisesta

Mikä on kunnan rooli alueellisessa yhteistyössä

Vantaan Korsossa alueen eri yhdistysten edus-
tajat ovat tavanneet varta vasten heille järjeste-
tyissä tilaisuuksissa, ”Korso-illassa” sekä Korson 
pikkujouluissa. Tutustuminen ja verkottu-
minen ovat sujuneet vapaamuotoisen ohjelman 
merkeissä. Aluksi järjestelyistä vastasi alueella 
toiminut 4V-hanke, mutta jatkossa alueen 
järjestöt vastaavat tapaamisista yhdessä.

”Meistä on moneksi” on Espoon keskuksen 
hyvinvointityöryhmän järjestämä alueellinen 
yleisötapahtuma, jossa alueen järjestöt ja kau-
pungin palvelut esittäytyvät asukkaille. Tapah-
tuman yhteyteen järjestettiin eri yhdistysten 
edustajien tapaaminen. Osanottajamäärä jäi 
kuitenkin vähäiseksi päätapahtuman viedessä 
edustajien ajan ja huomion. Tällainen ta-
paaminen kannattaa järjestää lyhyenä ja esim. 
reilusti ennen itse tilaisuuden alkamista tai 
vähän sen jälkeen.         



Keke mukaan kuvioihin – vinkkejä kestävään järjestötoimintaan. 4V-hanke 2010. Opas 
sisältää mm. ideoita ympäristöä säästävään ja osallistavaan toimintaan sekä motivointiin ja 
viestintään. Julkaisu on ladattavissa osoitteessa www.4v.fi

Kuntien internetsivuilta löytyy yleensä tietoa kunnan asukastoiminnasta.

4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin -yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö - hanke oli Pääkau-
punkiseudun Kierrätyskeskuksen ja Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteinen 
hanke, joka sai vuosina 2008-2011 EU-rahoitusta Etelä-Suomen kilpailukykyä ja työllisyyttä 
tukevasta EAKR-ohjelmasta ja kansallista rahoitusta Uudenmaan liitolta.

Tukea verkostoitumiseen


