
Kohtaamispaikat -verkoston kysely / vastaukset, deadline 20.3.2020 

Kohtaamispaikat -verkostolle tarkoitettuun webropol-kyselyyn vastasi 13 henkilöä. Nämä kaikki 100 % 

antoivat luvan pitää yhteystietojaan edelleen verkoston sp-listalla.  

85 % (11 hlöä) vastanneista koki, että verkostolla on merkitystä nykyisissä olosuhteissa ja jatkossa. 

Perustelut: yhteistyössä on voimaa ja kohtaamisille on tarvetta, samoin kohtaamispaikoille. Verkostosta on 

hyötyä myös toimijoille itselleen ei vain verkostolle (rakenteelle tai koordinaattorille).  

15 % (2 hlöä) vastanneista oli sitä mieltä, että verkosto voidaan jättää uinumaan. (HUOM. Kysymyksessä ei 

otettu kantaa uinumisen kestoon). Perustelut: Tauko voisi olla paikallaan, kun katsotaan, minkälainen 

maailma on koronan jälkeen. Mitä on tulevaisuuden sote-keskus, miten STEA-toiminta muuttuu. 

Verkoston koordinaattoriksi jatkossa esitettiin (huom. vastaaja N=13 saattoi antaa useita vaihtoehtoja): 

- 5 henkilön eli 38 % mielestä Koske  
- 9 henkilön eli 69 % mielestä KYT-Järjestöpalvelut 
- 2 henkilön eli 15 % mielestä Kansalaistoiminnankeskus Matara  
- kukaan ei esittänyt muuta organisaatiota koordinaattoriksi 

 

Ideointikysymys: Kohtaamispaikat -verkostolle unelmoitiin STEA-rahoitusta jatkohankkeena KOSKEn 

Yhdessä ei olla yksin -hankkeelle. Tätä rahoitusta ei saatu vuodelle 2020. Nykyisellään verkostolla ei ole 

tarkoitukseen varattuja, rahallisia resursseja toimijoidensa keskuudessa. Jos ja kun verkosto jää toimimaan 

vertaistukena ja tiedotuskanavana edelleen, mitä toimintaa siltä erityisesti kaipaat tulevaisuudessa - mikäli 

joku taho haluaa toimintaa tuottaa omaehtoisesti tai hankerahoituksella? Kirjoita tähän alle niitä ideoita ja 

aloitteita. Kun kysely sulkeutuu ja lopputuloksesta/enemmistöpäätöksestä tiedotetaan, selviää 

koordinoijataho/toiminta jatkossa. Nämä ideat ja aloitteet jäävät tälle taholle käyttöön. Kysymykseen 

vastauksia/kommentteja tuli 10 henkilöltä 13 vastaajasta. 

 Verkosto antaa vertaistukea. Osoitteisto on hyvä pitää jollakin taholla mahdollista jatkotarvetta varten. 
 Yhteinen toiminnan suunnittelu ja hankeideointi. 

  
Todella tärkeitä pienien toimijoiden kannalta ovat. -Verkosto, apuna ja tukena erinäisissä eteen tulevissa 
tilanteissa -Koulutus, yhdessä järjestetty, mahdollisimman edullinen. -Tiedotus. 

  

Jokaiseen kuntaan pitäisi saada joku kiinnityspiste, solmukohta. Tähän pitäisi sitoa nippuun järjestö- ja 
yhdistystyö, kansalaistoiminta ja vapaaehtoistoiminta sekä kunnan oma hyvinvointi- ja osallisuustyö. 
Voisiko kirjastoon tehdä palvelupisteen tai omatoiminurkan? Kansalaisten verkkokoppi? Pitäisikö kaikille 
kunnille luoda verkkoalusta-pohja, jossa olisi koottuna paikallista tietoa. Jos tarvetta on, eikö tässä vastaus 
ole jo Yhdistystori. Miten sitä pitäisi kehittää? Kirjastoihin Yhdistystorin näyttötv:t ? 

 Kaipaan kohtaamispaikkojen keskinäistä yhteistyötä, tiedon jako, ideoiden kehittelyä. Kaipaan järjestöjen 
roolin selkiyttämistä ihmisten osallisuuden lisääjinä. 
 Kokemusten ja ideoiden vaihtoa. 

 Matalan kynnyksen kohtaamistilaisuudet, mm. kahvilatoimintana, jossa osallistujalla pieni omavastuuosuus 
voisi olla. Kirjastojen hyödyntäminen kohtauspaikkoina. 

 
Nykytilanteen huomioiden tämä perusidea toisesta välittämisestä ja auttamisesta on tärkeä. Ehkä kehittää 
valmiuteen jokin appi/sivusto tai vastaava, joka aloittaa toiminnan, jos vastaavanlainen tilanne syntyy 
uudestaan. Näin tiedot olisi kootusti yhdessä paikassa, ne voidaan korjata/muuttaa jos muutoksia. 
 - tiedon ja hyvien käytänteiden jakamista - tiedottamista ja päällekkäisen toiminnan poissulkemista  

 
- Verkostotapaamisia - Yhteinen tapahtuma/tapahtumia - Asiantuntijaseminaari? Verkostotapaamiset ovat 
varmasti se tärkein juttu, mutta usein jokin konkreettinen tapahtuma/toiminta/materiaali sitoo verkostoa 
vielä paremmin. 

 


