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”Järjestötyö on minulle luontevaa. 
Olen tehnyt sitä yli 40 vuotta elämäs-
täni eri järjestöissä. Se vie myös aikaa 
eikä sovi kaikkiin elämäntilanteisiin. 
Hallitustyöhön ei ainakaan kannata 

lähteä, jos ei pysty sitoutumaan siihen. 
Mukana voi onneksi olla niin monella 
tavalla. Suurin motivaattori vaikuttaa 
asioihin on nyttemmin lapsenlapset ja 

heidän tulevaisuutensa.”

- Heikki 58 v, yrittäjä

I JOHDANTO
Miksi lähteä mukaan  
Keskustan järjestötyöhön? 

”Opiskelen yliopistossa yhteis-
kuntapolitiikkaa ja sosiaalityötä. 
Järjestötyön ja opiskelijapolitiikan 
kautta haluan laajentaa verkos-
tojani. Uskon, että ne ovat avuksi 

työnhaussa, kun valmistun.”

- Julianna 24 v, opiskelija

”Kaikki lähti liikkeelle kuntoportaista ja muutaman naisen 
porukasta, jotka ryhtyivät kuntalaisaloitteena asiaa edistä-

mään. Minä olin ehkä se suulain joukosta, joten pääsin lehtien 
palstalle portaita esittelemään, mistä yksi Keskustan valtuu-
tettu minut sitten bongasi ja otti yhteyttä. Nyt olen kuntavaa-

liehdokkaana ja mukana paikallisyhdistyksemme toiminnassa 
sen, mitä lapset antavat myöten. Seuraava haaste on saada 

kunnan hävikkiruoka vähävaraisille jakoon.”

- Virpi 30 v, lähihoitaja

”Olen sydämeltäni aina varmaan ollut  
keskustalainen, vaikka ei meillä kotona sellaisista 
pahemmin puhuttu. Yrittäjän asia on minulle eri-
tyisen tärkeä ja Keskustan linja siinä on hyvä. Nyt 
eläkkeelle jäätyäni minulla on aikaa ja tykkään 
leipoa ja keskustella ihmisten kanssa. Mikäs sen 

parempaa ajankulua, kuin osallistua vaalityöhön 
keskustan teltoilla.”

- Helena 66 v, parturi-kampaaja

”Tilasin lukioikäisenä kaikilta puolueilta materiaalia,  
mitä sitten luin demari-isältäni salassa. Keskusta ja vihreät 

kiinnostivat eniten arvojensa puolesta. Samoin politiikka. Yli-
opisto-opintojen alkaessa menin mukaan keskustaopiskelijoi-
den porukkaan, koska pienen paikkakunnan pojalle Keskusta 
oli jotenkin tutumpi ihan isän kavereidenkin kautta. Sählyä, 
pizzailtoja ja politiikkaa rennossa seurassa. Ei tämä järjestö-

työtä ole, vaan enemmänkin vapaa-ajanviettoa.”

- Juho 21 v, historian opiskelija

” Olen kyllästynyt eri medioiden kautta saatuun 
maailmankuvaan yhteisistä asioista: Riitelyä, tahal-

lista väärinymmärtämistä, kuplia kuplien jälkeen 
ja pintapuolista tietoa. Haluan perehtyä asioihin 

ja saada kontakteja, joiden kautta edistää itselleni 
tärkeitä asioista. Uskon vasta, kun itse näen ja koen. 
Keskustan keskustelutilaisuuksiin osallistuminen veti 

minut mukaan järjestötyöhön.”

- Hanna-Kaisa 52 v, tutkija



3Mitkä tekijät motivoivat  
järjestötyöhön?

Kansanliikkeiden Suomessa 1800-1900 luvun 
taitteessa ihmisiä puhuttelivat isot päämäärät, 
joiden tueksi syntyi monia kansanliikkeitä ku-
ten raittiusliike, naisasialiike, osuuskunta-ajat-
telu, maamiesseura, nuorisoliike, työväenliike 
ja lopulta Maalaisliitto. Alun alkaen Maalaisliit-
to oli kansanliike kansan vähäosaisen enem-
mistön etujen puolesta. Kansanliikkeiden ja 
suurten tavoitteiden aikakaudella monikaan ei 
jäänyt kylmäksi, sillä niin huikeista ja innosta-
vista tavoitteista oli kyse. 

Yhteiskunta on tänä päivänä hyvin eri näköi-
nen kuin 150 vuotta sitten. Isoihin uudisuksiin 
ei ole enää tarvetta eikä edes mahdollisuuk-
sia. Kollektiiviset isot tavoitteet ovat korvau-
tuneet kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen 
aikakautena yksilöllisillä tavoitteilla:

• oman elämän rikastuttaminen  
kehittävällä harrastuksella

• oman uran edistäminen ja  
osaamisen kasvattaminen 

• verkostoituminen ja vaikuttaminen  
itselle tärkeisiin asioihin

• sosiaalisen arvostuksen hankkiminen

• vapaus ja riippumattomuus  
tehdä vapaa-aikana sitä,  
mistä nauttii ja mistä saa iloa

Myös ryhmäkohtaiset tavoitteet ovat olleet 
sosiaalisen median aikakaudella voimissaan:

• kokemus osallisuuden tunteesta,  
samanhenkisyys

• kokemus joukkovoimasta ja vallasta,  
maailman parantaminen

• olla mukana rakentamassa brändiä,  
julkikuvaa

• olla mukana tuottamassa arvoa,  
aatetta ja merkityksiä omalle viiteryhmälle

• jatkuva kollektiivinen kehittyminen  
ja dialogisuus

Pohdittavaa:
• Mitkä tekijät motivoivat sinua  

järjestötoimintaan ja sen kehittämiseen?

• Mikä on tärkein poliittinen tavoitteesi 
tällä hetkellä?
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4 Millainen on tulevaisuuden  
järjestö megatrendien valossa?
Megatrendi-termin toi suureen tietoisuuteen 
futuristi John Naisbitt vuonna 1982 kirjassaan 
Megatrends: Ten new directions transforming 
our lives. Megatrendit ovat hitaita, meneillään 
olevia muutoksia, joilla on suuri vaikutus koko 
maapalloon ja yhteiskuntiin. Ne muuttuvat 
harvoin, keskeytyvät harvemmin ja niiden lop-
puminen vie pitkän aikaa. 

Tunnistettuja megatrendejä ovat muun muas-
sa globalisaatio, ilmastonmuutos, hyvinvoinnin 
kehitys, väestön ikääntyminen, kaupungistumi-
nen, väestönkasvu, teknologian kehittyminen 
sekä kulutuksen ja varallisuuden kasvu. 

Megatrendit ovat pääsääntöisesti järjestöille 
mahdollisuus, eivät uhka, koska:

• henkiset arvot ja aate korostuvat

• kansalaistoiminta ja aktiivisuus kukoistavat 
taloudellisesti vaikeina aikoina

• lähiyhteisöllisyys vahvistuu

• rahalla ei saa enää kaikkea, vaan on  
tehtävä itse, jolloin vapaaehtoistoiminta 
kääntyy nousuun

• yhdessä tekemisestä tulee arvo

• järjestöt keskittyvät ydintoimintaan

• hallinto kevenee

• vanhasta on luovuttava uuden tieltä

• vaikuttaminen siirtyy digitaalisille alustoille

Pohdittavaa:
• Kuinka hyvin sinun paikallisyhdistyksesi, 

kunnallisjärjestösi tai piirisi on valmis-
tautunut megatrendeihin ja niiden myötä 
muutokseen?

• Taipuuko Keskustan järjestötoiminta näi-
hin tavoitteisiin?

• Miten tulevaisuudessa vaikutetaan? 

Ennen vanhaan riitti niin kutsuttu ”gallup-de-
mokratia” eli äänestäminen tai oman mielipi-
teensä sanominen. Sen suurempia peruste-
luja ei tarvittu. Vielä kymmenen vuotta sitten 
sosiaalisen median alkuaikoina riitti, että 
”tykkäsi”.  

Vuosituhannen vaihteen jälkeen alkoi kuiten-
kin nopea kehitys, joka on rapauttanut niin pe-
rinteiset oikeisto-vasemmisto -jaot ja etenkin 
vasemmistopuolueista on ollut tunkua poliitti-
seen keskustaan. Arvot ovat sekoittuneet silli-
salaatiksi. Tämä näkyy hyvin, jos tarkastellaan 
puolueiden suhtautumista vaikkapa työhön 
ja yrittäjyyteen – kaikki ovat työntekijöiden ja 
yrittäjien asialla!

Tämän kehityksen myötä politiikkaan on hii-
pinyt vähitellen vaihtoehdottomuus ja epäpo-
liittisuus. Samaan aikaan kansa on ilmaissut 
kyllästyneensä poliittiseen konsensukseen. 
Populismille on vaikuttamisen retoriikkana 
koko ajan kasvava tilaus. Politiikan tutkimuk-
sessa tätä aikaa kutsutaan yleisesti ”totuuden 
jälkeiseksi ajaksi”.  

”Etenkin sosiaalinen media kannustaa viesti-
mään tavalla, joka on henkilökohtaista, reaktii-
vista ja visuaalista ja luo siten mahdollisuuksia 
yleisölle samaistua. Korkean tunneintensiteetin 

synnyttäminen on onnistuneen someviestin-
nän edellytys, sillä tällaiset viestit saavat lukijat 

liikkeelle ja myös itse osallistumaan viestien 
levittämiseen.”

– Anu Kantola, viestinnän tutkija 

”Kansalaisten mahdolli-
suudet esittää kritiikkiä 
ja vaikuttaa toimimalla 
ovat tärkeä osa demo-
kratiaa edustuksellisen 
kansanvallan ohella.” 



5Vaikka ympäristö on muuttunut, vaikutta-
minen on edelleen poliittisten järjestöjen 
ydintehtävä. Halu vaikuttaa on myös suurin 
syy liittyä puolueeseen, sillä jäsenyydestä saa 
joukkovoimaa asiansa taakse. Vaikuttaminen 
määritellään yleensä henkilökohtaisen tai 
yhteisöllisen vallan käyttämiseksi siten, että 
tärkeäksi koettua asiaa saadaan edistetyksi. 

Vaikuttaminen on siis samantyyppistä toimin-
taa kuin kampanjointi tai viestintä. Ne kaikki 
pyrkivät saamaan jonkun henkilön tai organi-
saation toimimaan jollakin tietyllä, vaikuttajan 
tai kampanjoijan haluamalla tavalla

Järjestöjen vaikuttamistoiminnalla pitää olla 
selkeä tavoite ja toimintasuunnitelma aikatau-
luineen ja budjetteineen. Pääpaino puolue-
toiminnassa on edelleen aloitteellisuudella. 
Yksilö voi toimia ja toimiikin usein spontaanis-
ti, mutta myös järjestöjen pitää tarvittaessa 
pystyä nopeaan ja joustavaan reagointiin. 
Oikea-aikaisuus on vaikuttamistyön onnistu-
misen edellytys.

Kaikessa poliittisessa vaikuttamisessa  
on tärkeää huomioida:

• mihin asioihin haluaan vaikuttaa?

• keihin halutaan vaikuttaa?

• mitä vaikuttamiskeinoja käytetään?

• mitä tuloksia asiassa odotetaan?

• kuinka toimitaan eli kuka tekee,  
mitä tekee ja milloin tekee? 

Asiat eivät tapahdu  
– ne tehdään!

Vaikka kannanotoilla, mielipidekirjoituksilla, 
tiedotteilla, aloitteilla, pamfleteilla, julkilausu-
milla, ponsilla, poliittisilla puheilla, mielenosoi-
tuksilla ja flash-mobeilla onkin politiikassa yhä 
edelleen oma painoarvonsa, vaikuttamisessa 
korostuvat sosiaalisen median aikakaudella:

• avoimuus

• vuorovaikutus

• osallistuminen

• osallistaminen

• erilaisten tiedonvälittäjien kuten sosiaali-
sessa mediassa bloggaajien, valemedian ja 
trollien läsnäolo

• mielipiteiden manipuloinnin mahdollisuus

• medialukutaito

• käyttäjien ja erilaisten intressiryhmien väli-
nen yhteistyö, verkottuminen

• lyhyt aikajänne, kyky nopeaan reagointiin

• vaikuttajan persoona/taho hämärtyy pro-
sessin aikana, ei copyright-oikeuksia

• nopeasti leviävä julkisuus; globaali ulottu-
vuus haastaa kulttuuriset erityispiirteet

• sinnikkyys, jälkihoito

• hallitsemattomuus

• kyky sietää kritiikkiä

Vaikuttaa voi tehokkaasti vain, jos uskoo asiaan-
sa, tarttuu siihen rohkeasti, keskustelee ja ottaa 
selvää asiasta, on valmis muuttamaan mieli-
pidettään tarvittaessa ja vie asiaa eteenpäin 
pelottomasti. Tehokas vaikuttaminen ei ole vain 
jakamista, vaan se perustuu vuorovaikutukseen.

”Sosiaalisen  
median käyt- 
töni ei ole  
presidentillistä.  
Se on modernin  
ajan presidentillistä.” 
- Donald Trump, Yhdysvaltain presidentti



6 Pohdittavaksi
• Miten johtaa tietoa,  

dialogia ja vaikuttamista?

• Miten suhtautua populismiin  
vaikuttamisen keinona?

• Miten huomioida he,  
joiden ääni ei kuulu?

Testaa omat  
vaikuttajataitosi tästä: 

www.osallistu.fi/testaa-tietosi- 
vaikuttamisesta/

Missä kaikissa kanavissa sinä vaikutat?

http://www.osallistu.fi/testaa-tietosi-vaikuttamisesta/
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Millainen on  
tulevaisuuden Keskusta?
Millainen Keskusta on vuonna 2030 jär-
jestötoiminnan ja vaikuttamisen näkö-
kulmasta? Näin Keskustan jäsenet ovat 
puoluettaan ideoineet:

 

Näihin ideoihin ja visioihin meidän tulee 
järjestökoulutuksen avulla pystyä jo nyt 
vastaamaan. Salliva, avoin, vaikuttava ja 
keskusteleva – tervetuloa mukaan raken-
tamaan 2030-luvun Keskustaa!

Lukuvinkki:  

Puolueet vuonna 2029  
politiikan tutkijoiden silmin

https://politiikasta.fi/ 
puolueet-vuonna-2029/

https://politiikasta.fi/puolueet-vuonna-2029/
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Kansalaistaidot kunniaan
Jokainen keskustalainen on Keskustan käyn-
tikortti. Ensivaikutelma ihmisistä luodaan 
ensimmäisen 30 sekunnin aikana, joten 
käytöstapojen merkitystä ei voi väheksyä edes 
aikuisten kohdalla. 

Vaikka Keskustan järjestöväki onkin pää-
asiassa vapaaehtoisia ja politiikkaa tehdään 
persoonalla, tulee Keskustan kaikissa tilai-
suuksissa ja tapahtumissa kiinnittää huomiota 
seuraaviin asioihin:

• Tervehditään ja toivotetaan tervetulleik-
si kättelemällä ja/tai silmiin katsomalla. 
Esitellään itsemme ja muistetaan vastata 
myös toisten tervehdyksiin.

• Ollaan kohteliaita kaikissa tilanteissa, vaik-
ka poliittisia ristiriitoja olisikin. Kiitos, ole 
hyvä, anteeksi – kuuluvat jokaisen sanas-
toon.

• Hyväksytään erilaisuus ja erilaiset mieli-
piteet. Ne ovat keskustelun rikkaus, eivät 
uhka.

• Ota huomioon toiset ja tarjoa 
apua. Jos et itse tiedä vastausta, 
etsi joku, joka tietää ja varmis-
ta, että kysyjälle vastataan.

• Seurustelu on politiikan 
teon yksi perusedellytys: Kun 
ollaan joukossa, puhutaan, 
katsotaan silmiin ja ollaan toisista 
kiinnostuneita. Puhelimet on 
syytä panna syrjään, sillä on 
epäkohteliasta tuijottaa 
näyttöä, kun toinen yrittää 
jutella.

• Keskusta on ylisukupolvinen 
kansanliike. Suhtaudu kaikkiin 
ihmisiin kunnioittavasti. Varsinkin 
moni iäkäs arvostaa sitä, että 
nuorempi on kiinnostunut hänen 
asioistaan, kuuntelee aidosti ja 
ottaa vastaan myös neuvoja ja 
apua. 

• Luottamus on vaikea ansaita, 
mutta erittäin helppoa menet-

tää. Puhu totta, niin sinuun opitaan luotta-
maan ja sinua kunnioitetaan. Ehdokkaat ja 
poliitikot sortuvat helposti äänten kalas-
teluun eli siihen, että joka suuntaan ku-
marrellaan mielipidettä sujuvasti vaihtaen. 
Pyri sen sijaan dialogisuuteen eli keskus-
telemaan toisia kuunnellen, toisten näkö-
kannat ymmärtäen, vaikka itse olisitkin eri 
mieltä. Perustele myös omat mielipiteesi.

• Politiikassa kansalaisten antama luotta-
mus mitataan perinteisesti vaalissa. Poli-
tiikka karsii nopeasti oman edun tavoitte-
lijat. 

• Vastaa sinulle esitettyyn kysymykseen, ei 
aiheen vierestä. 

• Puhu selkeästi, mutta anna tilaa myös 
muiden puheelle. Keskeyttäminen ja päälle 
puhuminen eivät kuulu politiikan käytös-
tapoihin, vaikka se median välityksellä siltä 
usein näyttääkin.

• Politiikka näyttäytyy usein vain puheena, 
vaikka sen tavoitteena oloisi löytää ratkai-
suja vallitseviin epäkohtiin tai ongelmiin. 

Pitäydytään keskus-
teluissa etsimään 
ratkaisuja ja entistä 
parempia toimin-
tatapoja. Syyllisten 

etsiminen tai oman it-
sen puolustelu ei johda 
mihinkään. 

• Siististi pukeutunut ja hy-
myilevä ihminen vetää 

toisia puoleensa.

Politiikassa mukana olevat ovat 
useinmiten itsetunnoltaan vah-

vempia kuin muut ihmiset. Tämä vaatii 
kuitenkin jatkuvaa työskentelyä omien tunne-
taitojensa kanssa, koska varsinkin sosiaalinen 
media haastaa poliitikkoja koko ajan. Vuoro-
vaikutusta voi onneksi opetella.

Politiikassa on tärkeää muistaa myös hyväk-
syä epätäydellisuus. Ollaan itsellemme ja 
toisillemme armollisia – kaikilla on lupa epä-
onnistua. Hyväksytään myös ajan, osaamisen 
ja oman jaksamisen rajallisuus.

Yhdessä olemme enemmän. Kukaan ei saavu-
ta politiikassa yksin mitään. Siihen vaaditaan 

yhteistyötä.
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kuuntelevasi: 
• Ymmärtääkseni tarkoitat, että…

• Yritätkö siis sanoa, että…

• Ymmärränkö/kuulenko oikein, että…

• Auta minua vähän…

• Voitko kertoa hieman lisää tuosta…  
tai Kerro lisää!

• Vaikuttaako siis siltä, että  
äänestyspäätöksen kriteereinäsi ovat…”

• Minkä näet itse seuraavana vaiheena  
tälle…”

• Kuulenko oikein rivein välistä, että…

• Täsmennätkö vielä hieman, mitä tarkoitat?

• Voitko kuvailla tuota hieman eri sanoin?

• Minulla on sellainen tunne, että…”

Poliitikon taitoihin kuuluu sama taito,  
kuin kestävässä avioliitossa  
– rakentavan riitelyn taito  
eli kyky sanoittaa asia ”minän”  
näkökulmasta. 

Kuuntelemis- 
harjoitus, 15 min.

https://bit.ly/2E20Gzy

http://ahtisaaripaiva.fi/wp-content/ 
uploads/2016/10/VuorovaikutusJa 
Empatia_Kuuntelemisharjoitus.pdf

http://ahtisaaripaiva.fi/wp-content/uploads/2016/10/VuorovaikutusJaEmpatia_Kuuntelemisharjoitus.pdf
http://ahtisaaripaiva.fi/wp-content/uploads/2016/10/VuorovaikutusJaEmpatia_Kuuntelemisharjoitus.pdf
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II KÄYTTÖOHJEET

moniäänisyyttä ja yhteisöllisyyttä, koska sen 
avulla ei arvoteta asioita, vaan opitaan ym-
märtämään toisten näkökantoja.

 

Pedagogisen dialogin säännöt:
• osallistuminen edellyttää aktiivisuutta, jon-

ka on perustuttava vapaaehtoisuudelle

• keskity asiaan ja ole kärsivällinen, dialogille 
on varattava aikaa

• kuuntele muita ja opettele ymmärtämään 
heitä

• ilmaise omat mielipiteesi ja perustele ne

• taito kysyä on tärkeämpää kuin etsiä vas-
tauksia

• dialogi perustuu vastavuoroisuuteen eli 
kunnioita muita keskustelijoita

• harhauttamiset ja sudenkuopat eivät kuulu 
dialogiin, joka on vilpitöntä

• dialogin päämääränä on parempi ymmär-
rys asiasta, toisten ja oman itsen mielipi-
teistä

• arvioi kriittisesti vain omia uskomuksiasi ja 
ennakko-oletuksia

• ohjaaja vastaa dialogin etenemisestä

Pohdittavaksi:
• Millainen keskustelukumppani sinä olet?

• Milloin itse olit viimeksi  
dialogitilanteessa?

• Miten keskustelu sujui yllä olevien  
sääntöjen näkökulmasta?

Tähän Minun Keskustani – minä keskusta-
vaikuttajana -koulutuspakettiin on koottu 
keskeisimmät koulutusmateriaalit Keskustan 
järjestötoimintaan, vaikuttamiseen sekä luot-
tamustehtävien hoitamiseen liittyen. Lisäksi 
mukana on muutamia ohjelmarunkoja vin-
kiksi, miten rakentaa onnistunut koulutus- tai 
ryhmätyötilaisuus olipa kyseessä sitten parin 
tunnin tuokio tai päivän kestävä järjestökoulu-
tus. 

Käsikirjasta löydät myös muutamia fasilitoin-
nin käytetyimpiä menetelmiä eri tarkoituksiin. 
Kaikki materiaalit ovat vapaasti kouluttajien 
hyödynnettävissä ja muokattavissa.

Dialogisuudella vahvistetaan 
järjestödemokratiaa
Keskusta on edelleen, reilut 100 vuotta synty-
mänsä jälkeenkin, moniääninen kansanliike, 
jota yhteisöllinen media vain vahvistaa. Poliit-
tisessa vaikuttamisessa on korostunut viime 
aikoina poliittisen järjestelmän ja päätöksen-
teon sijaan prosessit, mielipiteet ja sanomiset, 
jotka johtavat helposti siihen, että Keskustan 
poliittinen toiminta näyttäytyy aktiivisten 
tviittaajien tai kuntapoliitikkojen valtapelinä ja 
huutoäänestyksenä. 

Yhteisölliseen mediaan muodostuu helposti 
kuplia ja Keskustan kentälle poteroita – esi-
merkiksi kaupunki vastaan maaseutu – mikä 
johtaa helposti siihen, että sananvapaus ja 
moniäänisyys, avoimuus ja järjestödemokratia 
ovat koetuksella. Ei ole mikään ihme, että sul-
jettujen ryhmien suosio on jo nyt kasvussa. 

Eliitin sisäpiirit, kuplat, poterot tai suljetut 
sosiaalisen median ryhmät eivät kuulu tule-
vaisuuden puolueen toimintaan. Tästä syystä 
Keskustan järjestökoulutuksessa korostuvat 
keskustelu, yhdessä ideoiminen ja avoimuus.

Dialogisuus on opintomenetelmä, joka koros-
taa yhdessä ajattelua, vaihtoehtoisia, tasaver-
taisia näkökulmia sekä reilua ja tasapuolista 
debattia. Dialogisuus on myös vastaisku 
sosiaalisen median luomalle kiireelle ja hetkel-
lisyydelle. Dialoginen lähestymistapa arvostaa 
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6
Kutonen! Ysi!

Se että sinä olet oikeassa  
ei välttämättä tarkoita,  

että minä olisin väärässä.  
Et vain ole nähnyt asiaa  
minun näkökulmastani.
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OHJELMARUNKOMALLI  
VAIKUTTAJAKOULUTUSILTAA 
VARTEN

noin  3 
tuntia

1. Tilaisuuden avaus ja esittäytymiskierros, 
20 min

• Esittäytymiskierros kysymysten pohjalta: 
Miksi olet lähtenyt mukaan Keskustan toi-
mintaan? Mikä Keskustassa motivoi sinua?

• Kalvo ”moniääninen Keskusta” 

• Video ”Tasapainossa eteenpäin”, jonka 
jälkeen keskustelu Keskustan arvoista  

2. Tulevaisuuden keskusta – Keskustan 
haasteet ja mahdollisuudet, 45 min

• Kalvosarja, luennoiden 30 min

• Keskustelu 10 min: Vaihtoehdot keskuste-
lun toteuttamiseksi

1) SWOT: Rakennetaan ryhmänä SWOT-ne-
likenttä (vahvuudet, heikkoudet, uhkat, 
mahdollisuudet) Keskustasta tulevaisuu-
dessa, yksi kirjaa fläpille

2) Yksilötehtävä: Mieti 2-3 min, mikä vah-
vuus Keskustalla on ylitse muiden tulevai-
suutta ajatellen? Tämän jälkeen kierros, 
jonka pohjalta vahvuudet kirjataan ylös 
kaikkien näkyviin.

3) Dialogirinki: Mikä on Keskustan vahvuus 
tulevaisuudessa? Puheenvuorokapula 
käytössä.

• Mentimeter: Millainen järjestö Keskusta on 
vuonna 2030? Max 3 sanaa. 5 min

3. Lyhyt tauko, 5 min

4. Minun keskustani – kehitän Keskustan 
toimintaa, 45 min

• Ryhmätyö: Miettikää ryhmissä, miten seu-
raavat asiat tehdään vuonna 2030? 15 min

a. kokouskäytännöt 
b. tilaisuudet 
c. Keskustan viestintä  
(ulkoinen ja sisäinen) 
d. Ihmisten kohtaaminen

• Ryhmätöiden purku:  
1-2 kehittämisehdotusta, 30 min

• Kahvit työskentelyn lomassa

5. Järjestötyön ”lex minimus”, 60 min

• Kalvosarja järjestön vuosikellosta, hallitus-
työstä ja pj:n ja sihteerien keskeisimmistä 
tehtävistä sekä sääntöjen roolista  
yhdistyksessä

• Vaihtoehtoinen tapa kalvosarjalle  
on yksilö- ja parityö: 

Jokainen listaa ensin itse paperille  
a) mitkä ovat pj;n tärkeimmät tehtävät  
2) sihteerin tärkeimmät tehtävät  
3) sääntöjen rooli yhdistyksessä ja  
4) millaista on hyvä hallitustyöskentely  
(3 min per kysymys, yht. 13-15 min). 

Tämän jälkeen aiheista keskustellaan 
neljässä pienryhmässä aiheittain yhteensä 
20 min (jako pienryhmiin ottamalla luku 
neljään). 

Lopuksi kukin ryhmä esittelee johtopäätök-
sensä, jotka kirjataan ylös, 25 min.

6. Palaute ja kiitos, 5 min

Minun Keskusta  
- vaikuttava 
Keskusta
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OHJELMARUNKOMALLI  
VAIKUTTAJAKOULUTUSPÄIVÄÄ 
VARTEN

noin  7 
tuntia

1. Tervetuloa Keskustaan! 70-75 min

• Esittäytymiset ensin pienryhmissä (3-5 
hlöä, 10 min) kysymysten ”Miksi olen mu-
kana keskustassa?” ja ”Mitä odotan  
Keskustalta?” -pohjalta.  
 
Tämän jälkeen yksi ryhmän jäsen esittelee 
muut ryhmän jäsenet koko porukalle ja 
kertoo, mitä odottavat Keskustalta ja kou-
lutukselta. Jos kyseessä on ryhmä, jossa 
on monta Keskustan pitkän linjan toimijaa 
mukana, voidaan heiltä kysyä myös ”Mikä 
on parasta Keskustassa poliittisesti ja jär-
jestölliseesti?” 10 min + 15 min

• Keskusta aatteen ABC-video, 30 min 

• Kalvo järjestötoiminnan motivaattorit, jos-
ta lyhyt kommenttikeskustelu, max 15 min

2. Tulevaisuuden Keskusta  
– miten tulevaisuudessa vaikutetaan? 60 min

• Kalvot tulevaisuuden järjestön tunnuspiir-
teistä, tulevaisuuden vaikutusmahdollisuuk-
sista ja sosiaalisen median roolista, 30 min

• Porinatuokio pienryhmissä, noin 10 min 
esim.seuraavista aiheista  
(Huom; keskusta-konteksti):

• Miten johtaa vaikuttamista?

• Miten johtaa keskustalaisia  
(py/kj/valtuustoryhmä/piiri tms)?

• Miten populismi toimii  
vaikuttamisen keinona?

• Miten huomioida he, joiden ääni ei kuulu?

• Porinan purku (3-5 keskeisintä menetel-
mää/huomiota), 15 min

• Mentimeter: Millainen on minun keskusta-
ni 2030-luvulla? 1-3 sanaa/käsitettä

3. Lounastauko, 45-60 min

4. Politiikan kansalaistaidot, 90 min

• Keskustan poliittinen etiketti, kansalaisvai-
kuttamisen taidot (kalvot)

• Hyvän järjestö- ja hallitustyöskentelyn ABC 
(kalvot), sääntöjen rooli järjestöjohtamisessa 

• Järjestön vuosikello, pj: ja sihteerin tehtä-
vät (kalvot)

• Osio keskustellen ja esimerkkien kautta

5. Kahvitauko, 15 min

6. Minun keskustani  
– kehitän Keskustan toimintaa, 120 min

• Ryhmätyö: Jakaantukaa pienryhmiin (2-4 
hlöä, 20 min), jossa kukin esittelee onnis-
tuneimman keskustalaisen projektin, jossa 
on ollut mukana. Ryhmä valitsee yhden 
mielestään parhaan projektin.  
Tämän jälkeen ryhmä yhdistyy kahteen 
naapuriryhmään, jossa kaikki esittelevät toi-
silleen omat parhaat projektinsa (15 min).  
Tämä kolmesta ryhmästä koostuva ryhmä 
valitsee sitten yhden parhaan, joka esitel-
lään koko väelle (15 min).  
Tämän jälkeen koko ryhmä miettii, miten 
tuo hanke toteutetaan ja miten vastuut 
jaetaan (tiedotus, tapahtumajärjestelyt 
jne.), 20 min.

• Tilaisuuden järjestäjän ohjeet-kalvo

• Vaikuttavan viestijän some-ohjeet-kalvo

7. Palaute ja kiitos, 5 min

• Mentimeterillä kaksi kysymystä: Mitä uutta 
päivän aikana opin? ja Mitä ajattelit tämän 
jälkeen Keskustan toiminnassa omalla 
panoksellasi muuttaa?

Vaikuttava ja  
elinvoimainen 
Keskusta
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IV OPPIMIS- JA RYHMÄTYÖ- 
MENETELMÄT JA FASILITOINTI

”Ihmistä  
arvostaen”

Sitä onnistuneempi koulutus, mitä paremmin 
kouluttaja tai fasilitaattori tuntee ryhmänsä ja 
ryhmän voimasuhteet ja osaa hyödyntää ne. 
Myös haasteelliset osallistujatyypit on kohdat-
tava niin Keskustan teltoilla avoimissa tilai-
suuksissa kuin sisäisissä koulutuksissakin, ja 
vieläpä kunnialla ihmisyyttä arvostaen. 

Koulutuksen onnistuminen ei ole vain kiinni 
alustajista eikä käsiteltävistä aiheista, vaan 
ryhmän toimintakyvystä. Siksi ryhmäyttämi-
selle on hyvä varata aikaa. Tämän merkitys 
korostuu, jos ryhmän jäsenet eivät tunne 
toisiaan entuudestaan. Ryhmän toiminta on 
tehokkaampaa ja ryhmän jäsenenä on mu-
kavampi olla, jos tutustumiseen on käytetty 
aikaa. Silloin myös keskustelu on hedelmäl-
lisempää ja syvällisempää, kun ilmapiiri on 
vapautuneempi ja osallistujilla on turvallinen 
sosiaalinen olo. Sama pätee järjestötoimin-
taan yleensäkin.

Osallistujia on moneen junaan
1) Kriitikoita on monenlaisia, mutta useim-
mat heistä ovat hyödyksi kokonaisuudelle. Eri 
mieltä olevat voidaan jakaa kolmeen: 

A) Rakentavat vastaanväittäjät (yleisin)

B) Riitaa haastavat vastaanväittäjät  
(harvinaisin)

C) Jurottavat osallistujat,  
joita esiintyy silloin tällöin

B ja C ovat saman asian kaksi eri puolta; joil-
lakin vastustus ilmenee sanallisena, toisella 
mykkyytenä. Siinä, missä C häiritsee lähinnä 
vain itseään, B häiritsee koko ryhmää.

Rakentavat vastaanväittäjät ovat kullanar-
voisia. He pukevat sanoiksi epäilyn ja haasta-
vat ryhmää ajattelemaan asioita toisin. Kiitä 
aina kommentista ja nosta esiin vastaanväittä-
jän sanoman hyvät puolet. 

Riitaa haastavan vastaanväittäjän osalta 
voit toimia ensin kuten rakentavien kriitikoi-
den kohdalla. Jos epärakentava käytös jatkuu, 
pienennä palautettasi vähä vähältä ja lopulta 
vain nyökkää, että kuulit asian. Dominoivan 
yksilön ei kannata antaa viedä enempää aikaa 
muulta ryhmältä. Jos epärakentava käytös 
jatkuu edelleen, ota asia suoraan puheeksi 
esim. ”Maija, olet käyttänyt nyt paljon aikaa 
vastaväitteisiin, joten sinulla on enää yksi 
sellainen jäljellä. Mieti tarkkaan, milloin haluat 
sen käyttää.” Yksi ihminen ei saa terrorisoida 
muiden hetkeä.

On myös hyvä muistaa, että syyllisten etsimi-
nen johtaa harvoin hyvään lopputulokseen 
tai asian ratkaisuun. Tästä syystä kannattaa 
pitäytyä mieluummin ”brainstormingissa” kuin 
”blamestormingissa”. 

1

”Too much analysis 
is paralysis.”
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ottaa mukaan keskusteluun. Pyydä häntä ker-
tomaan mielipiteensä ääneen, mutta älä esitä 
pyyntöä pilkallisesti tai riidanhaluisesti. Jos 
tästä ei ole apua, voi kyseessä olla sosiaalisesti 
rajoittunut henkilö, jolla ei ole taitoa osallis-
tua, mutta joka silti haluaa olla äänettömänä 
tai tuhahtelevana mukana.

2) Passiivinen yksilö tai jopa passiivinen 
ryhmä on hyvä saada mukaan yhteistoimin-
taan. Tällöin kannattaa puhutella heitä etu-
nimeltä ja pyytää kommentteja: ”Lauri, mitä 
mieltä olet tästä?”. Teetä harjoituksia, joissa 
on pakko puhua. Pariharjoittelut ovat hyviä 
näihin tilanteisiin.

3) Epäselvät tai jaarittelevat osallistujat 
prosessoivat yleensä ajatuksiaan ääneen. 
Punaista lankaa voi olla vaikea löytää heidän 
puheestaan, mutta yrittäminen kannattaa 
aina. Ole kouluttajana ystävällinen, jämäkkä ja 
tarvittaessa niukenna palautetta. Jaarittelijalle 
ei kannata kohdistaa kysymyksiä, ystävällisyys 
auttaa tässäkin: ”Tuo kuulostaa mielenkiintoi-
selta, mutta nyt meidän on mentävä eteen-
päin.”

4) Vitsinikkarit ovat uhka tai mahdollisuus. 
Vitsinikkari voi särkeä jäätä, palauttaa liian 
syvälliseksi menneen keskustelun tai kriisiyty-
neen tilanteen takaisin uomiinsa. Vitsinikkarit 
voivat myös kohottaa ryhmähenkeä. 

Pelleily ja kaksimieliset, sovinistiset tai rasisti-
set vitsit eivät kuulu aikuisten ihmisten kes-
kusteluun.

5) Omia asioitaan puuhailevia henkilöitä 
löytyy jokaisesta tilaisuudesta. Kiitos matka-
puhelimien ja mobiililaitteiden. Koulutuksis-
sa matkapuhelimet on hyvä pitää laukussa 
ja vaikka pitää tunnin välein pieniä taukoja, 
jotta nämä henkilöt pääsevät toteuttamaan 
itseään. Omia asioita puuhailevat ovat riski 
vuorovaikutukselle, minkä lisäksi he voivat 
syödä osallistujien tai äänessä olevien arvoval-
taa puuhastelemalla omiaan.

Ryhmätöiden teettäminen
Olennaista ryhmätöiden onnistumiselle on 
ohjeistaminen. Älä anna vain suullisia ohjei-
ta, vaan jaa ne paperilla tai fläpillä/kalvolla. 
Näin ryhmä voi itse tarkastaa, noudattaako 
se tehtävänantoa. Ryhmätöiden tavoite on 
oivaltaminen, ei niinkään lopputulos. Kaikki 
annetut ryhmätyöt on myös purettava yhdes-
sä ääneen. 

Ohjeiden tulee olla täsmällisiä. Kokonaisuu-
den kannalta motivoivampaa on se, että 
jokaiselle ryhmälle annetaan eri tehtävä kuin 
kuulla viiden eri ryhmän samanlaiset tuotok-
set. 
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Parityön teettäminen
Parityöskentely on hyvä metodi keskusteluttaa 
ryhmää ja saada ryhmä orientoitumaan yhtei-
seen teemaan. Se on usein myös tehokkaampi 
kuin mielipiteiden vaihto ryhmittäin, koska 
parikeskustelussa jokainen saa väkisinkin 
suunvuoron, kun taas ryhmässä hiljaisemmat 
voivat jäädä jalkoihin. 

Esimerkit, tarinat ja vertaukset
Esimerkkejä, tarinoita ja vertauksia pitää olla 
jokaisessa koulutuksessa. Yhdestä aiheesta 
ei kannata kuitenkaan kertoa enempää kuin 
kaksi esimerkkiä eli  
 
1) tunteisiin ja luovuuteen vetoavan  (tarina, 
metafora, anekdootti tms.) ja  
 
2) järkeen ja logiikkaan vetoavan (tilasto, nu-
mero, sitaatti). 

Esimerkeillä, tarinoilla ja vertauksilla on paik-
kansa varsinkin vaikeita asioita käsiteltäessä. 
Ongelmaa kannattaa lähestyä mahdollisem-
man monesta näkökulmasta. 

Ryhmäytymis- ja  
esittäytymisharjoituksia
1. Arvo/mielipidejana

Arvo/mielipidejana on helppo toteuttaa isos-
sakin ryhmässä. Piirrä tai vedä vaikka maala-
rinteipillä jana lattiaan, joiden toiselle puolelle 
tulee ”jaa” ja toiselle puolelle ”ei”. Tämän 
jälkeen voit esittää vaikkapa poliittisia väittä-
miä ”Sote-ratkaisu on saatava maaliin vaikka 
maakuntien määrästä jouduttaisiin luopu-
maan” tai ”Keskustassa kuunnellaan nuoria”, 
jonka jälkeen ryhmän jäsenet asettautuvat sei-
somaan sille kohdin janaa, joka vastaa heidän 
mielipiteitään.

Harjoitus sopii kaikille politiikasta kiinnostu-
neille ja se on mahdollista toteuttaa kysymyk-
sistä riippuen myös huumorilla. 

2. Paljasta salaisuutesi

Suoritetaan esittäytymiskierros niin, että 
jokainen ryhmän jäsen kertoo itsestään 1-3 
asiaa, joita ei usko muiden tietävän itsestään. 
Harjoitus sopii ryhmälle, jonka jäsenet ovat 
ennestään tuttuja. Harjoituksen avulla saavu-
tetaan luottamuksellinen ja avoin työskente-
lyilmapiiri.



293. Kansojen erityispiirteet

Esittäytymiskierros suoritetaan joko seinälle 
asetetun kartan ja nuppineulojen tai lattiaan 
piirretyn kartan perusteella niin, että jokainen 
esittelee itsensä ja paikkakunnan, josta on 
kotoisin, ja menee seisomaan paikkakunnan 
kohdalle tai pistää nuppineulan karttaan. 
Paikasta on hyvä kertoa joku erityispiirre tai 
asukkaita yhdistävä ominaisuus esim. ”Olen 
Liisa Uuraisilta ja meillä on salainen armeijan 
rakennelma maan alla” tai ”Olen Veikka Lahes-
ta. Meillä ei lausuta d:tä.”

Harjoitus sopii käytettäväksi erilaisissa ryhmis-
sä, joissa monimuotoisuudella ja moniäänisyy-
dellä on tärkeä paikkansa. 

4. ”Parasta just nyt”

Perinteisen esittelykierroksen sijaan jaa osal-
listujat pareittain. Anna heille 5 min aikaa 
esitellä itsensä ja kertoa toisilleen, mikä mo-
tivoi heidät aikoinaan liittymään keskustaan 
ja mikä heitä tänään motivoi? Tämän jälkeen 
pyydä heitä pareittain esittelemään toisensa 
koko ryhmälle ja kertomaan, miksi he ovat 
mukana Keskustan toiminnassa.

Tällä harjoituksella saavutetaan yleensä vahva 
konsensus yhteisestä tavoitteesta sekä yh-
teinen näkemys keskustasta. Sopii erityisesti 
ryhmille, jonka jäsenet eivät tunne välttämättä 
ennestään toisiaan.

5. Ryhmäesittäytyminen

Perinteisen esittelykierroksen sijaan jaa osal-
listujat joko pareittain tai 3-4 henkilön ryhmiin. 
Anna parille 5 min aikaa (ryhmälle 10 min) 
esittäytyä toisilleen ja kertoa, mikä heidän ta-
voitteensa tälle koulutukselle on. Jos kyseessä 
on ehdokaskoulutus, voi pari/ryhmä esittäytyä 
niin, että jokainen ehdokas valitsee itselleen 
1-2 politiikansektoria, joista on kiinnostunut ja 
perustelee miksi. Pari/ryhmätyöskentelyosion 
jälkeen yksi henkilö ryhmästä esittelee kaikki 
osallistujat nimiltä ja kertoo, mitä tavoitteita 
heillä tälle koulutukselle on tai mistä politiikan 
teemoista ehdokkaat ovat kiinnostuneita.

Tällä harjoituksella kouluttaja saa tietoa, mitä 
ryhmä koulutukselta odottaa ja/tai millaisista 
asioista kiinnostuneita ehdokkaita paikalla 
on. Kouluttaja voi ottaa sitten esimerkeissään 
huomioon ryhmän kiinnostuksen kohteet.

Vuorovaikutusharjoituksia
1. Kuuntelemisharjoitus

Jaa ryhmä kolmen hengen ryhmiin. Jos ryhmä 
ei ole kolmella jaollinen, muodostakaa tar-
vittaessa myös neljän hengen ryhmiä. Pyydä 
osallistujia keksimään aihe, josta he uskovat 
voivansa puhua ryhmässään kolmen minuutin 
ajan. Aiheen tulisi olla sellainen, johon heillä 
on vahva innostus ja kiinnostus tai johon on 
vahva mielipide puolesta tai vastaan. Korosta, 
että keskustelut pysyvät luottamuksellisina 
eikä kenenkään mielipiteitä jaetaan eteenpäin 
ryhmästä. Tämä harjoitus keskittyy kuuntele-
miseen ja puhumiseen ja kokemuksiin niistä. 

Ryhmän jäsenelle tulee kullekin rooli: A) puhu-
ja B) Faktojen kuuntelija C) Tunteiden kuun-
telija ja tarvittaessa D) Tarkkailija. Osallistujat 
vaihtavat myöhemmin rooleja. Kun roolit on 
jaettu, alkaa ryhmätyö seuraavasti: 

A:lla on mahdollisuus puhua valitsemastaan 
aiheesta 3 min keskeytyksettä. B kuuntelee 
faktoja, joita A kertoo, C kuuntelee tunteita, 
joita A ilmaisee puheessaan ja D tarkkailee, 
mitä harjoituksen aikana tapahtuu. Koko 3 
min tulee käyttää vaikka hiljaa istuen. Kun A 
on puhunut, annetaan B:lle 2 min aikaa tehdä 
yhteenveto faktoista ja sen jälkeen B:lle 2 min 
yhteenveto tunteista. Tämän jälkeen vaihde-
taan rooleja niin, että jokainen on eri roolissa 
vähintään kerran. 

Lopuksi keskustellaan isossa ryhmässä harjoi-
tuksesta ja tutkitaan kuuntelemisen, yhteen 
vetämisen, puhumisen jne. kokemuksia: Mil-
laista oli olla puhujana, faktojen kuuntelijana, 
tunteiden kuuntelijana? Miltä puhujasta tun-
tui, jos hän ei pystynyt täyttämään 3 minuut-
tia? Pystyikö tunteiden kuuntelija tulkitsemaan 
kehon kieltä tai äänensävyä tunnistaessaan 
tunteita? Onko helpompaa kuunnella faktoja 
vai tunteita? Miltä puhujasta tuntui, jos joku 
teki muistiinpanoja? 

Tämä harjoitus antaa osallistujille mahdolli-
suuden pohtia eri näkökulmia, jotka liittyvät 
kuuntelemisen ja kuulluksi tulemiseen, sekä 
tietyissä tilanteissa myös puhujana toimimi-
seen. Harjoitus osoittaa, että kokemukset ovat 
aina yksilöllisiä ja erilaisia, ja millaista hyvä 
kuuntelu ja tehokas kommunikaatio on. Har-
joitus voi osoittaa myös sen, että puhumme 
usein muiden ihmisten puolesta ja oletamme 



30 tietävämme, mitä he ajattelevat tai tuntevat 
kysymättä itseltään. Voimme tulkita ihmisiä 
myös väärin. 

Tätä harjoitusta voi käyttää kuunteluharjoituk-
sen lisäksi jonkun tietyn oppimisteeman käsit-
telyyn. Tällöin ohjaaja antaa 3 min puheenai-
heet. Harjoitus sopii myös työnohjaukselliseen 
toimintaan. Tavoitteena on oppia näkemään 
isojenkin asiakokonaisuuksien osatekijät ja 
ihmisten toiminta ja tavoitteet niissä.  

2. Empatiatehtävä 

Harjoituksen voi toteuttaa yksilötehtävänä 
tai 2-3 henkilön ryhmissä tai sitten avoimesti 
koko ryhmän kesken riippuen siitä, kuinka 
puheliaita, rohkeita ja itsekriittisiä osallistujat 
ovat. Harjoituksen voi toteuttaa myös niin, 
että kukin kirjoittaa ajatuksiaan ensin yksin 
ja tämän jälkeen kokemukset jaetaan parin 
kanssa. 

Pyydä osallistujia täydentämään esim. seuraa-
vanlaisia lauseita:

”Silloin, kun minut nimettiin kunnallisvaalieh-
dokkaaksi, minusta tuntui…”

”Silloin, kun hävisin vaalin eikä minua valittu 
XX:n, minusta tuntui…”

”Silloin, kun olimme eri mieltä ryhmäkokouk-
sessa, mutta saavutimme kompromissin, 
minusta tuntui…”

Harjoituksen jälkeen voitte keskustella ryh-
mässä vielä, mitä mieltä ryhmä on väittämistä 
”Mitään ei ole sovittu, ennen kuin kaikesta on 
sovittu” tai pohtia kysymystä, ”Mitkä tekijät 
voivat lisätä todennäköisyyttä, että jokin sopi-
mus pitää?” Perustelkaa näkemykset. Harjoi-
tuksen tavoitteena on oppia ymmärtämään 
ihmisten motiiveja, tavoitteita ja tunteita sekä 
aktivoida keskustelua. Harjoitus vaatii luotta-
muksellisen ilmapiirin ja ryhmän jäsenten olisi 
hyvä olla tuttuja toisilleen.

3. Akvaario

Akvaariossa ryhmä jaetaan suurryhmään 
ja pienryhmään. Suurryhmä asettuu rinkiin 
pienryhmän ympärille ja pienryhmä alkaa 
keskustella valitusta aiheesta. Piirin ulkoringin 
tehtävänä on kuunnella ja seurata keskustelua 
sekä haluttaessa myös tehdä muistiinpanoja. 
Keskustelun päätyttyä pienryhmä on hetken 

hiljaa, jonka jälkeen muut saavat kommentoi-
da keskustelua ja tuoda siihen omia näkökul-
miaan. Akvaariomenetelmässä keskustelijoina 
voi toimia myös pari asiantuntijaa, jotka kes-
kustelevat muiden tehdessä muistiinpanoja. 
Kun asiantuntijat ovat lopettaneet keskuste-
lunsa, on muilla mahdollisuus esittää heille 
tarkentavia kysymyksiä. Lopuksi keskustellaan 
asiasta vielä yhdessä.

Harjoitusta voi laajentaa myös niin, että suur-
ryhmä tarkkailee myös keskustelun etene-
mistä ja keskustelijoiden toimintaa eli miten 
puheenvuoroja otetaan, miten kuunnellaan 
toisia ja miten vuorovaikutus sujuu. 

Akvaariomenetelmässä korostuu vuorovaikut-
teisuus. Se sopii tilanteisiin, joissa halutaan 
saada aikaan keskustelua ja tuoda eri näkö-
kulmia esille. Se toimii oppimismenetelmänä 
asiantuntijaluennon sijaan ja myös palauttee-
nantotapana. 

4. Dialogirinki

Dialogiringissä tuolit asetetaan käytettävissä 
olevaan tilaan ympyrän muotoon niin, että jo-
kainen näkee toisensa esteettä (max 25 osal-
listujaa). Halutessa voidaan käyttää ”kiertävää 
mikrofonia”/”kapulaa” osoittamaan, kenellä 
on milloinkin puheenvuoro. Puheenvuorot siis 
kiertävät ja dialogirinki noudattaa periaatetta: 
kuuntele, kunnioita, odota, puhu suoraan. 
Dialogiringin aluksi ja lopuksi on hyvä ottaa 
verryttelykysymykset tunnelmaan pääsemi-
seksi ja palautteen saamiseksi. Verryttelykysy-
myksenä toimii esim. ”mitä odotat tältä harjoi-
tukselta?” ja vastaavasti palautekysymyksenä 
voi olla ”miltä harjoitus tuntui?”. 

Dialogirinki soveltuu kaikkeen osallistavaan työs-
kentelyyn ja ihmisten kohtaamiseen. Dialogirin-
kiin soveltuvat niin fiilis- kuin asiapitoiset aiheet. 
Se soveltuu myös tutustumisharjoitukseksi. 
Dialogirinkiä voidaan käyttää myös tilanteissa, 
joissa ihmisten mielipiteet eroavat vahvasti toi-
sistaan. Sen avulla päästään usein nopeammin 
kiinni myös ongelmien perimmäisiin syihin. 
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kehittämiseen, toiminnan  
suunnitteluun ja tapahtumien 
järjestämiseen järjestötoimijoille
 
1. Aivoriihi

Aivoriihen toteuttamista varten tarvitset vain 
isoja paperiarkkeja ja kyniä. Kun asioita ja 
ideoita on paljon, voidaan aivoriihen avulla en-
sin valita tärkeimmät ja käyttökelpoisimmat, 
joita sitten edelleen työstetään esimerkiksi 
SWOT-lomakkeen avulla.

Aivoriihen alkuvaiheessa jokainen osallistuja 
spontaanisti ilmaisee käsiteltävästä aiheesta 
mieleen tulevia sanoja, ajatuksia ja ideoita, 
jotka kirjataan ylös esim. 2-3 min ajan. Tässä 
vaiheessa olennaista ei ole niiden käyttökel-
poisuus tai järkevyys, vaan vapaa ajatuksen 
juoksu. Aivoriihen toisessa vaiheessa jakaudu-
taan pienryhmiin ja ryhmä kerää käyttökelpoi-
simmat ideat ja alkaa työstää niitä eteenpäin 
(10-15 min keskustelu).  Lopuksi pienryhmät 
esittävät valitsemansa ideat muille ryhmille. 
Tämän jälkeen voidaan esimerkiksi äänestä-
mällä päättää parhaat ideat, joita lähdetään 
työstämään eteenpäin.

Aivoriihi sopii hyvin toiminnan ideointiin, uu-
den projektin käynnistämiseen kuin pohjaksi 
jatkotyöskentelylle esim. SWOT-analyysille. 

2. Mindmap 

Mindmapin voi tehdä yksin tai pienryhmässä. 
Sitä varten tarvitaan isoja paperiarkkeja sekä 
mielellään eri värisiä tusseja ja kyniä. Mind-
map muodostuu siten, että tarkasteltava asia 
kirjoitetaan keskelle paperia ja siitä lähdetään 
vetämään viivoja, joiden päähän kirjoitetaan 
uusia sanoja. Uusista sanoista puolestaan 
lähtee viivoja taas uusiin sanoihin ja niin edel-
leen. Pääkäsitteet kannattaa vahvistaa vaikka 
värillä. 

Mindmap toimii parhaiten asioiden suhteiden 
hahmottamisessa ja ideoinnissa. Sen avulla 
pystyy hyvin kuvaamaan esim.keskustaa ja 
keskustalaisuutta uusille toimijoille. 

3. Porinaryhmä

Tavallisesti porinaryhmä on lyhyt keskustelu-
hetki (2-10 min) ja se voidaan toteuttaa pa-
reittain tai pienryhmässä. Sitä voidaan käyttää 
esimerkiksi keskustelun avaamiseen, jolloin 
ryhmänohjaaja pyytää pareja tai ryhmiä kes-
kustelemaan hetken valitusta aiheesta.

Kumuloituvalla porinaryhmällä tarkoitetaan 
sitä, että osallistujat paneutuvat aiheeseen 
ensin yksin, sitten pareittain ja lopuksi parien 
muodostamissa neljän hengen ryhmissä. Ku-
muloituvan porinaryhmän ideana on selkiyt-
tää osallistujien omia näkemyksiä sekä koko 
ryhmän näkemystä aiheesta.

Porinaryhmää käytetään yleisesti keskustelun 
aktivoimiseen, ideointiin, mutta myös tutustu-
miseen ja kokemusten jakamiseen.

4. Tulevaisuusverstas

Verstas voidaan toteuttaa missä tahansa 
paikassa, jossa ihmiset voivat tavata ja kes-
kustella. Lisäksi tarvitaan seinille ripustettavia 
paperiarkkeja ja paksuja tusseja, sillä vertas-
työskentelylle ominaista on asioiden ja ideoi-
den ylöskirjaaminen.

Tyypillisesti menetelmään sisältyy valmistelu-
vaihe sekä kolme verstasvaihetta:

Valmisteluvaihe

• Teemasta päättäminen ja tiedottaminen

• Paikan valinta ja työmateriaalin hankkiminen

Ongelma- tai kritiikkivaihe

• Vaiheen päämääränä on esitellä ongelma 
ja sitä kohtaan esitetty kritiikki.

• Asiat kirjataan ylös ja järjestetään aihepii-
reiksi.

Mielikuvitusvaihe

• Mielikuvitusvaiheessa vastataan kritiikkiin 
esittämällä omia toiveita, haaveita ja ideoi-
ta ongelman korjaamiseksi.

• Tämän jälkeen pienryhmissä valitaan 
kiinnostavimmat ideat ja työstetään niitä 
edelleen ratkaisuehdotuksiksi.
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• Kolmannessa verstasvaiheessa “palataan 
takaisin todellisuuteen” eli tiedostetaan 
toimintaa ohjaavat lait ja määräykset ja 
etsitään niiden pohjalta mahdollisuudet 
toteuttaa ratkaisuehdotuksia.

• Esteet toiminnalle voidaan selvittää itse tai 
apuna voidaan käyttää asiantuntijoita.

• Lopuksi heittäydytään vielä kerran mieliku-
vitusmaailmaan ja pohditaan, miten esteet 
voisi kukistaa.

Jotta työ tulevaisuusverstaassa sujuu, tarvit-
set isoja paperiarkkeja ja tusseja, teippiä tai 
sinitarraa.

Tulevaisuusverstas on menetelmä asioiden 
työstämiseen, joita halutaan tai joudutaan 
muuttamaan. Verstaan perustaminen saa 
usein alkunsa paikallisista tai alueellisista on-
gelmista ja muutoksista (esim.koulun lakkaut-
taminen, teiden rakentaminen). Parhaiten me-
netelmä sopii tilanteisiin, joissa ongelmatilanne 
alkaa vasta hahmottua ja suunnitteluvaihe on 
alussa. Päämääränä on saada kaikki kiinnostu-
neet mukaan asioiden suunnitteluun ja päätök-
sentekoon. Tulevaisuusverstaassa puuhataan 
yhteisten asioiden eteen ryhmässä työskennel-
len, mutta yksilön ääntä kunnioittaen.

Ongelmanratkaisumenetelmiä 
esimerkiksi luottamushenkilö-
koulutuksia varten 

1. Dynaaminen fasilitointi

Ryhmäkoko on tässä menetelmässä enintään 
12-16 henkilöä. Ohjaaja tekee 4 fläppipaperia:

1) Faktat/havainnot 
2) Huolet 
3) Ydinkysymykset ja  
4) Ratkaisut, ja numeroi sen alle valmiiksi  
rivit puheenvuoroille. 

Ohjaaja muotoilee ongelman ratkaisukeskei-
seksi kysymykseksi ja kirjoittaa keskustelun 
otsikon näkyviin. Tämän jälkeen hän haastaa 
paneutumaan aidosti kysymyksen useiden 
puolien ja ratkaisujen pohtimiseen. 

Jokainen osallistuja saa olla oma itsensä ja 
tunteita saa näyttää. Ohjaajan on hyvä ker-
toa fasilitaattorin roolista; tehtävänä on olla 
neutraali kysyjä ja kirjaaja, jonka kirjauksia 
saa korjata. Lopuksi ohjaaja pyytää osallistujia 
poimimaan ratkaisut-fläpiltä toimivat ideat 
tai pyytää ryhmältä toteutuskelpoiset ideat ja 
kirjaa ne omalle fläpille.

Dynaaminen fasilitointi on järeä ongelmanrat-
kaisutyökalu / menetelmä yhteisen ymmärryk-
sen luomiseen. DF toimii hyvin, kun käsiteltävä 
aihe on monimutkainen, ristiriitainen tai herät-
tää vahvoja tunteita. DF:n avulla on mahdollista 
ratkaista ongelmat, mutta siihen on hyvä varata 
riittävästi aikaa (1-3 h, tarvittaessa useampia 
kertoja). Liian nopeasta päätöksenteosta pidät-
täytyminen auttaa synnyttämään kokonaisuu-
den kannalta luovia ja rakentavia ratkaisuja.

2. Neljän sanan rakennelma -konfliktinrat-
kaisuharjoitus

Haasteena ristiriitatilanteissa on usein mo-
nien ristiriitaisten tavoitteiden, toiveiden ja 
näkemysten sovittaminen yhteen. Lopputulos 
on aina kompromissi. Neljän sanan rakennel-
massa ei ole tarkoituksena neuvotella voittoa 
yhdelle osapuolelle, vaan saavuttaa kaikkien 
kannalta tyydyttävä ratkaisu, johon kaikki osa-
puolet voivat sitoutua.
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Pyydä osallistujia valitsemaan sana, ajatus, 
käsite tai teema, jonka ryhmä kokee ongel-
malliseksi tai haluaa sitä tarkemmin tutkia. 
Myös aloite tai ilmiö tai kannanoton aihe käy. 
Jaa ryhmä tämän jälkeen 4, 8 tai 12 henkilön 
pienryhmiin ja pyydä jokaista ryhmän jäsentä 
keksimään 4 sanaa aiheesta, jotka he kirjaavat 
ylös paperille. Osallistujat eivät saa keskustella 
aiheesta keskenään. Tämän jälkeen pyydä ryh-
män jäseniä muodostamaan pareja. Pareilla 
on nyt edessään 8 sanaa. Pyydä pareja valit-
semaan joukosta vain 4 sanaa ts. poistamaan 
loput 4 sanaa. Tämän jälkeen pyydä pareja 
liittymään toisiin pareihin ja tekemään sama 
valinta uudelleen. Lopputuloksena on 4 sanaa, 
jotka 4 henkilöä ovat yhdessä valinneet kuvaa-
maan alkuperäistä aihetta. 

Tämän jälkeen keskustellaan valituista sa-
noista koko ryhmän kesken. Saiko joku uusia 
oivalluksia alkuperäisiin sanoihin harjoituksen 
myötä? Mitä osallistujat kokivat oppineensa 
harjoituksen myötä?

Parhaimmillaan harjoitus tuo ymmärrystä 
päätöksenteosta, ihmisten erilaisista käsitys-
tavoista ja oivalluksia syistä, jotka vaikutta-
vat tai aiheuttavat aiheena olevan hankalan 
tilanteen. Harjoitus vahvistaa neuvottelutaitoa 
ja kykyä rakentaa kompromisseja. Kesto on 
vähintään 1 tunti. 

Menetelmiä  
palautteen hankkimiseksi
1. Mentimeter 

Jos osallistujilla on mukanaan älypuhelimet ja 
niissä toimiva yhteys, voidaan palautetta kou-
lutuksesta kysyä Mentimeter-ohjelman www.
mentimeter.com kautta. Mentimeter soveltuu 
myös mielipiteiden testaamiseen esim.Dynaa-
misen fasilitoinnin ja porinaryhmän yhteydes-
sä. 

2. Akvaario
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TUNTITUKI JÄSENJÄRJESTÖILLE
MSL:n jäsenjärjestöt, kuten Suomen Keskusta 
r.p. ja siihen kuuluvat yhdistykset, voivat hakea 
taloudellista tukea järjestämilleen luennoille ja 
kursseille. Yhdistys voi järjestää tilaisuuden itse tai 
yhdessä jonkin toisen yhdistyksen, kansalais- tai 
kulttuurijärjestön kanssa. 

Luennon / kurssin järjestämiseksi  
tarvitaan:

Kouluttaja: Luennolle / kurssille tarvitaan asiaan 
perehtynyt kouluttaja. Kouluttajana voi kuitenkin 
toimia joku yhdistyksen jäsenistä, jolla on aihee-
seen liittyvä osaaminen. Opiskelumenetelminä 
voivat olla esim. luennot, alustukset ja keskustelu, 
työpajat tai opiskeluun liittyvä opintomatka. Tukea 
saa myös verkko-opetuksesta. 

Osallistujat: Luennolle / kurssille tarvitaan vähin-
tään seitsemän osallistujaa + kouluttaja/kouluttajia.

Kesto: 

• Luennon kesto on 1-5 opintotuntia (opintotunti 
= 45 min) Luentotoimintaa voi olla yksittäinen 
luentotilaisuus tai luentosarja. Luentosarjassa 
tilaisuudet ovat avoimia ja niille osallistujien 
määrä ja osallistujajoukko vaihtelee.

• Kurssin tulee kestää vähintään kuusi opinto-
tuntia (opintotunti = 45min). Taukoja ei lasketa 
mukaan. Kurssi on tarkoitettu samalle osallis-
tujajoukolle, mutta kurssin voi jakaa useam-
malle päivälle. Jonkun vakituisen kurssilaisen 
poissaolo ei estä tuen hakemista.

Ohjelma: Luennolla / kurssilla on ennakkoon 
laadittu ohjelma, jossa on MSL:n logo tai mainitaan 
yhteistyökumppaniksi Maaseudun Sivistysliitto.

Kulut: Tuntituen saamiseksi tilaisuudella tulee 
olla kuluja. Tukeen oikeuttavia kuluja ovat kaikki 
tilaisuuden järjestämisestä aiheutuvat menot. 
Näitä ovat mm. tilavuokrat, opetuspalkkiot sivuku-
luineen, kouluttajien matkakustannukset majoit-
tumisineen ja päivärahoineen, opetusmateriaalit, 
osallistujien matkakulut ja majoittuminen sekä 
tarjoilut. Kulujen täytyy olla järjestäjän maksamia. 
Yhdistys voi periä osallistumismaksun osallistujilta. 
Osallistujamaksut eivät vaikuta MSL-tukeen.

Tuen määrä:

• Vuonna 2020 tuki kurssille on 23,00 euroa 
opintotunnilta (45 min). Luentotuki on 15,00 
euroa opintotunnilta. Tuki on kuitenkin kor-
keintaan 50 % aiheutuneista kustannuksista.

• Muista ryhmätyöt: Ryhmätöiden avulla lisäät 
osaamisaktiivisuutta sekä saat kerrytettyä lisää 
opintotunteja (ryhmän koko väh. 5 osallistujaa 
+ ohjaaja). Ryhmän ohjaajana voi toimia joku 
kurssilaisista. Ryhmiä hyväksytään kurssille 
korkeintaan kahdeksan. 

Tuntituen hakee tilaisuuden kustannuksista vas-
taava yhdistys. Tuki maksetaan vain rekisteröity-
neelle yhdistykselle ja sen pankkitilille. Tuki tulee 
hakea kahden kuukauden kuluessa tilaisuuden jär-
jestämisestä ja vuoden vaihtuessa 31.1. mennessä.

HUOM! Jos koulutukseen on saatu Leader-  
ESR-, tai muita EU:n rakennerahastojen rahoitusta, 
MSL tukea ei voi hakea!

Miten tuki haetaan?

Luento- ja kurssitukea haetaan sähköisesti 
MSL-Konttorista www.msl.fi/konttori.  
Tunnukset saa kurssisihteeri Sirpa Karvoselta  
(sirpa.karvonen@msl.fi tai p. 040 596 0062). 

Liitä hakemukseen tilaisuuden ohjelma.  Kurssil-
la tulee myös kierrättää osallistujaluettelo, jossa 
on osallistujien henkilökohtaiset allekirjoitukset. 
Osallistuja merkitsee myös, onko kuluvan vuoden 
aikana mukana ensimmäistä kertaa Maaseudun Si-
vistysliiton opintotukea saavalla kurssilla. Voit käyt-
tää MSL:n nettisivuilta löytyvää kurssin osallistujat 
-lomaketta tai itse laatimaasi lomaketta. Tiedot voi 
myös kerätä sähköisesti esimerkiksi ilmoittautu-
misjärjestelmän kautta. Liitä myös osallistujaluet-
telo tukihakemukseen.  Kuitteja ei liitetä tilitykseen, 
mutta kuitit tulee säilyttää yhdistyksen kirjanpidos-
sa, sillä niitä pyydetään järjestäjiltä pistokokein. 

Tarvittavat lomakkeet ja ohjeet  
löytyvät MSL:n verkkosivuilta  
 
www.msl.fi/konttori/lomakkeet 
-ja-oppaat

 

www.msl.fi/konttori
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www.msl.fi/konttori/lomakkeet-ja-oppaat
www.msl.fi/konttori/lomakkeet-ja-oppaat
www.msl.fi/konttori/lomakkeet-ja-oppaat
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