
Liittopäivät
Piristystä ja jaksamista paikallisesta 

yhteistyöstä

23.10.2015
Annamaria Marttila, Jaana Vähänikkilä & Anna-Mari Bruns



Ajatuksia herättämään

“Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä” (Mahatma Gandhi)

“Tekeminen on sanomisen korkein muoto. Yksilön valinnoilla on väliä, koska ne 

inspiroivat muita ajattelemaan uudella tavalla ja toimimaan.” http://www.ok-

opintokeskus.fi/sites/default/files/Miten_vaikutan.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=FhN_ecptyGc

Onko tämä vaikuttamista? Miksi on? Miksi ei? Mitä vaikuttaminen on tämän sijaan? 

Mitä kaikkea vaikuttaminen on?

http://nyt.fi/a1305956948702; http://www.teamfightback.com/fi/#blog_section_new; 

https://www.youtube.com/watch?v=mYjAcUT5zDE

Mitä ajatuksia tapaus herättää? Miksi? Mitä keskeisiä/huomioitavia elementtejä 

tapauksessa on vaikuttamisen kannalta?

Mitä vaikuttaminen tarkoittaa? Mikä on sen sisältö?

Mitä lähikäsitteitä vaikuttamiseen liittyy?

http://www.ok-opintokeskus.fi/sites/default/files/Miten_vaikutan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FhN_ecptyGc
http://nyt.fi/a1305956948702
http://www.teamfightback.com/fi/" /l "log_section_new
https://www.youtube.com/watch?v=mYjAcUT5zDE


Vaikuttaminen yksilönä ja yhteisönä

• Sanna Sepponen: 

http://www.kvps.fi/blogit/asiantuntijablogi/

kumpi-on-vammainen-sina-vai-mina

• Sosiaalinen pääoma (A. Harju 2013)

– Vahvinta sosiaalista pääomaa luovat 

verkostot ja vuorovaikutus, jotka ylittävät 

sukuun, paikallisuuteen, sosiaaliseen 

asemaan tai yhteiskuntaluokkaan, 

sukupuoleen, etnisyyteen ja muihin 

vastaaviin perustuvat rajalinjat
http://osallistu-fi-

bin.directo.fi/@Bin/d218d6c6172bcd3bc062b54786b77178/1445504430/application/pdf/300707/Osallistumisen%20ja%2

0vaikuttamisen%20käsitteitä.pdf



Vaikuttamisesimerkkejä

http://triathlonsuomi.com/kauramoottori/2015/07/07/aivovamma-ja-urheilu/

http://ala-sairastu-vakavasti.blogspot.fi/

http://www.zazzle.co.nz/tbi+green+art



Vaikuttaminen ja osallistuminen

• Kiinnostusta toimia koko ajan 

muuttuvissa tilanteissa

• Taitoja hankkia ja etsiä tietoa

• Soveltaa tietoja ja taitoja.

• Osallistuminen on vaikuttamisen 

ensiaskel.

”Vaikuttaminen perustuu aktiivisuuteen, yksilöiden ja ryhmien 

yhteiseen kiinnostukseen tehdä tärkeäksi kokemalleen asialle 

jotain.” - osallistu.fi -



Kaksi eri linjaa

Poliittinen

• Vaikuttaminen 

paikalliseen politiikkaan

• Asiantuntemuksella

Ruohonjuuri

• Tiedon lisääminen

• Ihmisen tukeminen

• Toiminnan tuottaminen

• Hyvinvoinnin tukeminen

Nosta asia näyttävästi 

esille

VIESTINTÄÄ, VIESTINTÄÄ, VIESTINTÄÄ!



Liittopäiviltä 2014

 Aivovammatiedon levittäminen

 Suuri yleisö tuntee aivovamman 

oireet

 Lääkintähenkilöstö tuntee 

aivovammavamman oireet

 Aivovammautuneet ihmiset saavat 

alueellaan tarkoituksenmukaista ja 

tarvitsemaansa palvelua

 Kaikki aivovammautuneet ihmiset 

ovat yhdistyksen jäseniä, samoin 

läheiset ja asiasta kiinnostuneet

 Yhdistyksen jäsenet osallistuvat 

kokouksiin

 Yhdistyksen jäsenet osallistuvat 

yhdistystoimintaan

 Aktivoidaan jäsenet mukaan 

yhdistystoimintaan

 Järjestetään ensitietopäiviä tai 

osallistutaan niiden toimintaan

 Kasvatetaan jäsenmäärää 

lisäämällä näkyvyyttä ja 

tunnettuutta

 Otetaan ammattilaiset mukaan 

toimintaan, tehokkaaseen 

yhteistyöhön

 Lisätään Kumppanuuskeskuksen 

sivuille tietoa yhdistyksen 

toiminnasta



Paikalliset toimijat

• Vammaisneuvostot

• Vammaisjärjestöt + muut järjestöt 

• Valtuusto

• Lautakunta

• Kunnanhallitus

• Valtuusto

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen johtoryhmä

• Perusterveydenhuolto

• Sosiaalitoimi

• Opetustoimi

• Liikuntapalvelut

• Erikoissairaanhoito

• Paikalliset yritykset



Liitto yhdistyksen tukena

• Koulutus

• Vuosittaiset tapaamiset

• Järjestösuunnittelijan tuki

• Oikeuksien valvontaryhmä

• Vammaisfoorumi

• Kuluttajaparlamentti



Ryhmätyö

• Suunnittele 

vaikuttamiskampanja tai 

tee yhdistyksen 

vaikuttamissuunnitelma

– Tavoite > lyhyt viesti

– Keinot tai menetelmät

– Tekijät

– Arviointi/keskustelu

Toteutusmuoto on vapaa!

Aikaa 45 minuuttia

Esitykset 10 minuuttia



Lehtijuttuja… 



Vaikuttaminen yksilönä (A. Harju 2013)

• Henkilökohtaisilla valinnoilla vaikuttaminen: 

kuluttaminen, kuluttamattomuus

• Aktiivinen kansalaisuus: mitä minä voin tehdä?

– Kuunteleminen, puhuminen, kirjoittaminen, keskusteleminen, 

perusteleminen, (sos.) vuorovaikutus, kyky hahmottaa yhteiskuntaa, 

arvottaa asioita ja olla kriittinen

– Poliittinen, sosiaalinen, kulttuurinen, taloudellinen luku- ja 

kirjoitustaito

– Osallistuminen & osallisuus (työ, harrastukset): kuuluminen, 

mukanaolo, jaettuus (jäsenyys) > osattomuus?

– Kiinnostus, kunnioitus, luottamus, suvaitsevaisuus, erilaisuuden 

sietokyky

– Voimaantuminen: ihminen kykenee asettamaan ja saavuttamaan 

päämääriä, tuntee oman elämänsä olevan hallinnassa sekä 

itsetuntonsa olevan hyvä + toiveikkuus tulevaisuutta kohtaan



Miksi jaksan vaikuttaa?



Millä tavoin vaikuttaminen lisää jaksamista?

Jäsen Yhdistys



Lisää tietoa ja materiaalia
Aivovaurio.fi

Osallistu.fi

Nuortenlaituri.fi

Valtikka.fi

Thl.fi

Stm.fi

Kunnat.net

Vaalit.fi

Esteetön.fi

Avi.fi

Toimintasuomi.fi

Kukakuunteleekoyhaa.fi

http://www02.oph.fi/etalukio/aidinkieli/kurssi3/argumentointi.html

http://www.ok-opintokeskus.fi/sites/default/files/Miten_vaikutan.pdf

http://oppiminen.yle.fi/abitreenit/aidinkieli-kirjallisuus/tekstit-
vaikuttaminen-ai4-0

http://www02.oph.fi/etalukio/aidinkieli/kurssi3/argumentointi.html
http://www.ok-opintokeskus.fi/sites/default/files/Miten_vaikutan.pdf

