
 

 
 

 

 

Järjestö-kuntayhteistyön alueellisten elinvoimapajojen toimintamalli 

Alueelliset elinvoimapajat ovat järjestöjen ja kuntien yhteistyön kehittämisen ja verkostojen luomisen 

foorumeita, jotka kokoavat yhteen toimijoita useamman kunnan alueelta. Tässä mallissa on kuvattu 

käynnistämisvuoden toteutus.  

 

Käyttötarkoitus: 

Elinvoimapajojen tarkoituksena on innostaa näkemään uusia mahdollisuuksia yhteistyölle järjestöjen ja 

kunnan eri toimialojen kesken sekä herätellä tarkastelemaan yhteistyön rajoja ja toimintamalleja uusista 

näkökulmista niin oman kunnan sisällä, kuin laajemmallakin alueella. Elinvoimapajojen nimi nostaa 

tarkoituksellisesti esiin järjestöjen ja niiden toiminnan sidoksen kunnan elinvoimaan ja näin osaltaan kutsuu 

tarkastelemaan järjestö-kuntayhteistyötä totuttua laaja-alaisemmin. 

 

Toteutus:  

1. Yhteistyön käynnistäminen 

Yhteistyön käynnistämisen vaiheessa on hyvä huomioida se, että toimintamalli toimii parhaiten, kun se 

toteutetaan 2-3 elinvoimapajan prosessina esimerkiksi 2-3 vuoden aikana.  

Päätoteuttajatahoksi soveltuu parhaiten maakunnallinen tai alueellinen toimijataho, sillä näin kunkin 

alueellisen elinvoimapajan kunnat ovat keskenään tasaveroisessa asemassa. Keski-Suomessa 

elinvoimapajojen päätoteuttajana on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt 

ja KYT-järjestöpalvelut. 

Päätoteuttajatahon sisällä sovitaan vastuuhenkilö/t, suositeltava määrä on kaksi vastuuhenkilöä. 

Vastuuhenkilöt ovat yhteydessä kunnanjohtajiin ja sopivat heidän kanssaan tilaisuuksien järjestämiseen 

liittyvästä aluejaosta sekä elinvoimapajojen yhteyshenkilön/t kunnissa. Maakunta jaetaan esim. 

seutukunnittain tai muutoin tarpeelliseksi katsotulla tavalla. Esimerkiksi Keski-Suomen maakunta on jaettu 

seitsemään elinvoimapaja-alueeseen, joista kuhunkin kuuluu 3-5 kuntaa. Yksi kunkin alueen kunnista toimii 

ns. isäntäkuntana tarjoten tilan tilaisuudelle. Päävastuu tilaisuuden toteutuksesta ja organisoinnista on 

päätoteuttajataholla. Onnistuneen lopputuloksen kannalta on kuitenkin oleellista, että kaikki alueen kunnat 

ja mahdolliset muut toteuttajatahot sitoutuvat omalla panoksellaan tilaisuuden suunnitteluun, 

toteuttamiseen ja tiedottamiseen.  

 

2. Tilaisuuden suunnittelu 

Kunnan yhteyshenkilön/-henkilöiden kanssa sovitaan tilaisuuden järjestämisen ajankohta mielellään 

vähintään puoli vuotta ennakkoon ja sovitaan tiedottamiseen liittyvästä yhteistyöstä. Isäntäkunta vastaa 

tilojen varaamisesta ja kustantamisesta. Tilan on hyvä olla riittävän suuri mahdollistaen sekä yhteisen että 

kuntakohtaisen työskentelyn.  

 

 



 

 
 

 

 

Oleellinen osa konseptia on miellyttävän, lämpimän ja välittömän ilmapiirin luominen, joka kannustaa 

yhteiseen innostavaan työskentelyyn. Ilmapiirin luomisessa tärkeitä elementtejä ovat mm. kahvitus 

tilaisuuden alussa, pientä purtavaa työpajatyöskentelyn lomassa, tervetulotoivotukset ovella tullessa ja 

kiitoskättelyt pois lähtiessä. 

Kahvituksesta pyydetään tarjouspyynnöt ja sovitaan mikä taho vastaa niiden kustannuksista. Kunnan 

yhteyshenkilöiltä ja muilta olennaisilta kumppaneilta kuullaan toiveita tilaisuuden sisältöön liittyen. Keski-

Suomessa suunnitteluun osallistui mm. Leader-ryhmät, Keski-Suomen Järjestöareena ja paikalliset 

järjestöverkostot.  

 

3. Tiedottaminen 

Tiedottaminen käynnistetään heti tilaisuuden ajankohdasta sopimisen jälkeen ennakkomainoksella (teaser), 

johon on koottu kaikkien alueiden tilaisuudet. Teaserin tarkoituksena on herättää erityisesti järjestöjen 

kiinnostus. Ohjelman varmistuttua tehdään tiedottamista aluekohtaisten, yksityiskohtaisempien 

mainoksien ja lehdistötiedotteiden avulla. Mainosten lisäksi hyödynnetään sosiaalista mediaa, erilaisia 

verkostoja, uutiskirjeitä ja kuntien tiedottamiskanavia. Kunnan yhteyshenkilöt tiedottavat tilaisuudesta 

kunnan sisällä. Sen lisäksi kunnan edustajia innostetaan osallistumaan lähettämällä suorat kutsut kuntien 

johtajille, valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajille sekä vammais- ja vanhusneuvostojen ja 

nuorisovaltuustojen puheenjohtajille. Tilaisuuteen pyydetään ennakkoilmoittautuminen, jotta osataan 

varautua kahvitusmäärään ja työpajojen materiaalitarpeeseen. Ilmoittautumiset voi kerätä esim. 

GoogleForms:n avulla.  

 

4. Tilaisuuden sisältö ja menetelmät 

Elinvoimapajassa järjestöt ja kunnan edustajat verkostoituvat ja tekevät yhteistyön kehittämisen 

suunnitelman taustamateriaalin sekä yhteisen tarvekeskustelun pohjalta. Tilaisuudella tuetaan myös 

paikkakuntien välisen vuorovaikutuksen vahvistumista ja keskinäistä oppimista jakamalla mm. hyviä 

käytäntöjä ja malleja. Tilaisuudessa jäsennetään järjestöjen luontevaa roolia kuntien kumppanina 

hyvinvoinnin, terveyden ja elinvoiman edistämistyössä. Yhteistyön konkreettista kehittämistä tehdään 

työpajatyöskentelyn avulla.  

Elinvoimapajat järjestetään ilta-aikaan (esim. klo 17-19:30), jolla mahdollistetaan paikallisten, 

vapaaehtoispohjalta toimivien järjestöjen edustajien osallistuminen.  

Ilta käynnistetään tervetulotoivotuksin ja aiheeseen johdattamalla. Alussa on hyvä käydä läpi illan 

pelisäännöt, joissa korostetaan mm. juuri oikeiden ihmisten paikallaoloa, kaikkien ideoiden kuulemista ja 

hyväksymistä sekä mahdollisuuksien näkemistä. Varsinainen ohjelmaosuus käynnistyy antamalla vinkkejä 

hyvistä järjestö-kuntayhteistyön malleista. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi posterikierroksella, jossa 

osallistujat tutustuvat järjestö-kuntayhteistyön malleihin/käytäntöihin maakunnassaan ja muualla 

Suomessa. Keski-Suomessa esillä oli mm. osallistujakuntien omia yhteistyömalleja, Kumppanuuspöytämalli,  

 

 

 



 

 
 

 

 

Vuoroin vieraissa -malli ja Enontekiön järjestöyhteistyö sekä Tulevaisuuden kunnan visiot ja skenaariot 

2030 ja SOSTEn sote-järjestöt kunnan kumppanina -posterit. Kunnilta pyydetään omia postereita hyvissä 

ajoin ennen tilaisuutta ja niiden toteutustapa on vapaa.  

Posterikierroksen tavoitteena on myös mahdollistaa vuorovaikutus paikkakuntien osallistujien välillä 

kannustamalla käymään keskustelua posteripisteillä. Aikaa posteripisteillä kiertämiseen on hyvä varata noin 

20 minuuttia. Työskentelyä pohjustamaan on hyvä olla noin 30min puheenvuoro liittyen järjestöjen ja 

kuntien yhteistyöhön. Esimerkiksi Keski-Suomen elinvoimapajoissa esiteltiin otteita uunituoreesta Keski-

Suomen järjestökartoituksesta.  

Alkuinnostamisen jälkeen varataan tunti kuntakuntakohtaisille työpajoille, joiden tavoitteena on tukea 

järjestö-kuntayhteistyön kehittämistä. Työpajojen fasilitaattorit on hyvä sopia etukäteen. Fasilitaattoreina 

voivat toimia esimerkiksi kuntien yhdyshenkilöt. Heidän tehtävään on huolehtia keskustelun pysyminen 

aiheessa ja että asiat tulevat kirjatuksi suunnitelmaan.  

Pajojen työskentelymateriaaliksi on hyvä työstää kuntakohtaista materiaalia esimerkiksi olemassa olevaa 

tietoa järjestö-kuntayhteistyöstä, kuntakohtaiset yhdistysajot PRH:n Yhdistysnetistä sekä yhteisen 

työskentelyn lomake. Lomakkeessa jäsennetään järjestö-kuntayhteistyön visiota ja kehittämisen tarvetta 

konkreettisiksi tavoitteiksi ja keinoiksi (1kk, 6kk ja 12kk aikajanalla) sekä sovitaan suunnitelman eteenpäin 

viemisen ydintiimi. Tavoitteena on tehdä konkreettinen kehittämissuunnitelma. Työpajoissa on tarpeen olla 

myös yhteystietolomake osallistujien hyödynnettäväksi jatkon yhteydenpitoa varten. Kuntakohtaisen 

työskentelyn jälkeen käydään yhteisesti läpi kuntakohtaisesti päänostot kustakin suunnitelmasta.  

Lopuksi osallistujilta voidaan pyytää henkilökohtaisia lupauksia siitä, miten he aikovat edistää työpajassa 

tehtyjä suunnitelmia. Lupaukset kerätään anonyymisti esim. Post It -lapuille ja osallistujat jättävät 

lupauksensa seinälle kaikkien nähtäväksi. Jälkikäteen ei ole tarkoitus seurata lupausten toteutumista tai 

yhdistää niitä yksittäiseen henkilöön, vaan lupausten avulla tehdään konkreettisesti näkyväksi osallistujien 

oman toiminnan merkitys yhteisesti ideoitujen kehittämissuunnitelmien eteenpäin viemisessä. 

Esimerkki illan aikataulusta:  

17:00  Luodaan hyvää yhdessä! Kunta-järjestöyhteistyötä meillä ja muualla  

17:30  Onko meillä elinvoimaa? Keski-Suomen järjestökartoituksen tuloksia  

18:00  Tuloksista teoiksi: kuntakohtaiset työpajat  

19:00  Hyvän kierre liikkeelle  

19:30  Turvallista kotimatkaa 

 

5. Arviointi 

Toimintaa organisoiva vastuutaho kerää osallistujilta palautetta tilaisuuden jälkeen esim. GoogleForms:lla. 

Kunnilta kerätään palautetta yhdyshenkilöiden kautta. Päätoteuttajatahon on hyvä tehdä myös 

itsearviointia.  

 

 

 



 

 
 

 

 

6. Prosessin jatkuvuus 

Toimintamalli toimii parhaiten, kun se toteutetaan 2-3 elinvoimapajan prosessina esimerkiksi 2-3 vuoden 

aikana. Tässä mallissa on kuvattu käynnistämisvuoden toteutus. Seuraavien vuosien pajojen teemat ja 

sisällöt kannattaa suunnitella jatkumoksi esimerkiksi ensimmäisessä pajassa syntyneiden 

kehittämistarpeiden pohjalta ja niiden toteutumisen seurantaa silmällä pitäen.  

Seuraavan vuoden elinvoimapajaa suunnitellaan jo edellisenä syksynä, jolloin sovitaan tilaisuuden 

ajankohta ja paikka. Isäntäkunta vaihtuu vuosittain. Samalla käynnistetään ennakkomarkkinointi. Sisällössä 

voidaan painottaa ensimmäistä vuotta enemmän paikkakuntien välisen vuorovaikutuksen lisäämistä esim. 

muodostamalla kunnista sekaryhmät kehittämissuunnitelmien teemojen pohjalta. Oleellista on käydä 

yhteisesti läpi, miten kuntakohtaisia suunnitelmia on viety eteenpäin ja mitä prosessissa on opittu sekä 

miten yhteistyötä kehitetään ja vahvistetaan jatkossa. Suunnitelmat on järkevä nivoa osaksi muuta 

kunnassa tapahtuvaa järjestöyhteistyön kehittämistä.  

 

Lisätietoja:  

Mallia voi soveltaa myös yksittäisen kunnan eri toimialojen järjestöyhteistyön kehittämiseen.  

Keski-Suomen alueelliset elinvoimapajat: www.yhdistystori.fi/elinvoimapajat  

Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt: https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/  

KYT-järjestöpalvelut: https://www.kyt.fi/jarjestopalvelut  

 

Kehittäjät: 

Anu Hätinen (Keski-Suomen vaikuttavat järjestöt -hanke) ja  

Katariina Luoto (KYT-järjestöpalvelut), Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry  

http://www.yhdistystori.fi/elinvoimapajat
https://www.yhdistystori.fi/yhteistyota/ks-vaikuttavat-jarjestot/
https://www.kyt.fi/jarjestopalvelut

