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Takaovi.com

 Heikko näkyvyys

 Tarpeeseen nähden riittämättömät resurssit

 Huono-osaiset piilossa, hävettynä ja 

häivytettynä

• Hometalot, ylijäämähuonekalut, vajaatyökykyiset



Mikä suuri mahdollisuus!

 Ennalta ehkäisevä ote

 Säästää rahoja korjaavalta työltä

 Sosiaalinen kirjanpito

 Vaikutusten arviointi

 Näkyväksi tekeminen

 Puheeksi ottaminen

 Vapaaehtoistyö

 Kansalaistoiminta

 Järjestöjen keskinäinen yhteistyö, yhteistyö kunnan 
kanssa



Tarvitsen kohtaamista kun …

 Minulla ei ole tietoa  

yhteisöllisestä 

toiminnasta;
missä, milloin, kenelle, miksi?

 Minulla ei ole rahaa

 Minä en tiedä kuka 

voisi minua auttaa

 Minä en tiedä mikä 

tila on minulle sopiva

 Koen itseni 

yksinäiseksi

 Tunnen olevani ujo 

ja arka

 Olen muuttanut 

asuinpaikkaa ja en 

tiedä mitä täällä voisi 

tehdä

 Minun pitäisi 

harjaannuttaa 

sosiaalisia taitojani, 

mutta missä ja miten 

se on mahdollista?









Kohtaamisella on merkitystä…

 On mahdollista tulla 

mukaan toimijaksi

 Voin tulla sellaisena kuin 

olen – minä kelpaan ja 

olen hyvä juuri tällaisena 

kuin olen

 Ihmiselle voi toinen 

ihminen ja toisen 

ihmisen kohtaaminen olla 

jännittävää mutta myös 

tärkeää

 Voimme oppia 

toisiltamme

 Jos tarvitsen 

vertaistukea tai apua, 

voin löytää sitä tai saada 

neuvoja sen löytämiseen

 Vaikeita asioita on hyvä 

jakaa

 Vertaistukea voi antaa 

vain toinen saman 

kokenut ihminen

 Sillä sattuma voi 

kuljettaa…





Millainen voi kohtaamispaikka olla?

 Paikka johon on vapaa 

pääsy.

 Paikka, joka on kaikille 

avoin.

 On fyysinen paikka, 

mutta voi tapahtua myös 

verkossa.

 Toimii yhteisenä 

olohuoneena.

 On paikallisen 

kansallistoiminnan 

keskus.

 Paikka josta löytyvät 

tarvittavat välineet 

toiminnalle: tilat, 

internetyhteydet,  

materiaalit

 Järjestöt tuottavat 

kohtaamispaikkaan 

toimintaa

 Myös julkiset palvelut 

voivat olla mukana, 

paikka kerää ihmiset.





Kenelle kohtaamispaikka?

 Toiminta on suunnattu kaikille. 

 Erityisinä kohderyhminä voivat olla esim. 

nuoriso, kesäasukkaat ja heikko-osaiset.

 Osallisuutta myös etänä, vrt. kesäasukkaat, 

omaiset jotka asuvat muualla, nuoret jotka 

kansainvälisissä tms. tehtävissä toisaalla. 





Milloin kohtaamispaikka?

 Aukioloajat resurssien mukaan. 

 Pyritään ympärivuotisuuteen ja siihen, että 

myös kesällä olisi toimintaa. 

 Aukiolo voisi olla myös kuten kirjastoissa, joissa 

on omatoimiaika ja –palvelut. 

 Kutsupalvelua? Voiko puhelinsoitolla saada 

kohtaamista?

 Sähköinen alusta mahdollistaa on-line-

keskustelut



Kuka koordinoi 

kohtaamispaikkaa?

 Järjestöt ovat kohtaamispaikkatoiminnan 

keskiössä. 

 Mukaan otetaan myös maakunta, kunta ja neljäs 

sektori eli kansalaistoiminta ja vapaaehtoiset. 

 Paikalliset yritykset ja mikroyrittäjät (pk, 

freelancerit jne.), yritysyhteistyö

 Hybridimalli – malli jossa nämä kaikki 

em. tasot mukana?

 Public-private-partnership



Kohtaamispaikan kävijät ja 

asiakkaat

 Paikallisuus ja alueellisuus vahvasti läsnä

 Säännölliset vakiokävijät mutta myös 

satunnaiset vieraat

 Asuinalueen asukkaat ja kyläläiset

 Teemakohtaiset klubilaiset

 Omat vakioajat erityisryhmille

 Erityisryhmille anonymiteetti mahd. mukaan

 Ihmiseltä ihmiselle -> kaikkien pitäisi tuntea 

olonsa tervetulleeksi.





Muuta kohtaamisista ja paikoista

 Toimia myös alustana tai foorumina kysynnän 

ja tarjonnan välillä

 Reflektoida pop-up –tyyppisiin tarpeisiin jne.

 Kohtaamispaikka parantaa palveluiden 

saavutettavuutta

 Rakenteellisen sosiaalityön väline

 Lähellä asukasta ja asukkaan omaa ääntä

 Lievittää yksinäisyyttä, lisää yhteisöllisyyttä, 

parantaa hyvinvointia, parantaa toimijoiden 

terveyttä





Vuosi 2020

Verkostoa koordinoi 

yhdessä 

valittava ’pesävahti’.

Kotipesästä verkosto 

tekee päätöksen 

kokouksessaan 2.4.2020.

Tiedotuskanava

www.yhdistystori.fi

Kohtaamispaikkapäivät 2020

Jyväskylässä! 2.-3.huhtikuuta

http://www.yhdistystori.fi/


KIITOS

Sirpa Pekkarinen, www.koskeverkko.fi -> Hankkeet

Yhdessä ei olla yksin –hyvinvointiyhteistyöhanke 2017-2019

http://www.koskeverkko.fi/

