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Pieni laulu ihmisestä
 

Ihminen tarvitsee ihmistä 

ollakseen ihminen ihmiselle, 

ollakseen itse ihminen. 

Lämpimin peitto on toisen iho, 

toisen ilo on parasta ruokaa. 

Emme ole tähtiä, taivaan lintuja, 

olemme ihmisiä, osa pitkää haavaa. 

Ihminen tarvitsee ihmistä. 

Ihminen ilman ihmistä 

on vähemmän ihminen ihmisille, 

vähemmän kuin ihminen voi olla. 

Ihminen tarvitsee ihmistä.

–Tommy Tabermann

 O letko koskaan miettinyt, mikä saa 
sinut kokemaan turvallisuutta tai 
turvattomuutta? Miten asuinaluee-
si fyysinen ympäristö rakennuk-

sineen, valaistuksen ja kasvillisuuden kanssa 
vaikuttavat turvallisuuden tunteeseen? Miten 
naapurit, asuinalueesi ja lähialueesi ihmiset, 
asukkaat vaikuttavat olemassaolollaan, toi-
minnallaan, sanoillaan, läsnäolollaan ja/tai 
poissaolollaan siihen kokemukseen? Miten 
erilaisten ihmisten ominaisuudet vaikkapa ikä 
vaikuttavat siihen? Herättävätkö itseäsi huo-
mattavasti erilaiset tai eri ikäiset tai erilaisessa 
elämäntilanteessa olevat ihmiset sinussa luot-

tamusta tai varovaisuutta? Ja jos nyt mietitään 
korona-aikaa, niin miten se vaikutti? Heräsi-
kö meissä epäluottamusta kanssaihmisiin tai 
kenties päinvastoin luottamus ja rohkeus ja 
tarve luottamukseen, kohtaamiseen ja dialo-
giin? 
 
Tarvitseeko ihminen ihmistä ollakseen ihmi-
nen ihmiselle, ollakseen itse ihminen?
 
Ihminen tarvitsee ihmistä, kohtaamista, kuul-
luksi, nähdyksi ja hyväksytyksi tulemista, ol-
lakseen itse ihminen.

Turvallisuuden tunne
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 D ialogitapahtuman järjestäjän opas 
on tarkoitettu kaikille asuinalueen-
sa tai yhteisönsä turvallisuudes-
ta ja turvallisuuden tunteesta kiin-

nostuneille henkilöille ja muille, jotka haluavat 
järjestää turvallisuusdialogeja. Turvallisuus-
dialogi on ohjattu keskustelutilaisuus, jossa 
käsitellään turvallisuuteen ja turvallisuuden 
tunteeseen liittyviä asioita. Nämä asiat voivat 
olla konkreettisia aiheita, huolia tai epäkohtia, 
tai abstraktia, yleistä keskustelua nykytilasta 
tai tulevaisuudesta.

Turvallisuusdialogit kytketään tässä konteks-
tissa turvallisuuden edistämisen työkaluksi 
ns. rikoksentorjunnan turvallisuuden tunteen 
edistämisen yhteisöpedagogiseksi välineeksi.
Turvallisuusdialogin järjestäjän oppaassa 
käymme läpi dialogitapahtuman järjestämi-
sen ideointi- ja suunnitteluvaiheesta toteu-
tusvaiheeseen aina tapahtuman päättämiseen 
ja palautteeseen asti. Tarkoituksena on antaa 
käytännön vinkkejä ja neuvoja dialogitapahtu-
man toteuttamiseen. Näistä vinkeistä olemme 
itse hyötyneet. Olemme havainnoineet  dialo-
gitapahtumien palautteita ja tarkasteleet omaa 
toimintaamme kriittisesti.

Keskitymme oppaassa käytännön asioihin ja 
toimiin, jotka edistävät tilaisuuden järjestä-
mistä sekä ennen, että itse dialogitapahtuman 
aikana. Tavoite on luoda kaikille asiasta kiin-
nostuneille matala kynnys osallistua ja kokea, 
sekä tilaisuuteen tuleminen, että siellä olemi-

nen, turvalliseksi olla, jakaa ajatuksiaan ja eh-
dotuksiaan - huolimatta siitä minkälaista asiaa 
käsitellään ja vaikka mitä mieltä itse on näistä 
asioista. Toisin sanoen, kokea, että itse on ar-
vokas sellaisena kuin on.

Järjestäjän näkökulmasta, kun turvallisen ti-
laisuuden, ympäristön ja keskusteluilmapiirin 
rakentamisessa onnistutaan, on palkitsevaa 
huomata, miten ihmiset keskustelevat haas-
tavistakin asioista rauhallisesti ja rakentavasti. 
Breaking bread together - yhdessä syöty ateria 
ja jaettu ruoka/leipä yhteisen pöydän ääres-
sä luo jo itsessään jotain hienoa turvallisuu-
den tunnetta keskustelulle, mutta myös koko 
yhteisölle laajemminkin.

Opas on tarkoitettu inspiraation lähteeksi ja 
onnistuneen dialogitapahtuman evästämisek-
si. Sitä ei tarvitse missään tapauksessa nou-
dattaa orjallisesti ja kopioida askelmerkkejä 
ja neuvoja. Eikä opas mitenkään pystyisi tyh-
jentävästi kertomaan ja ennakoimaan ohjeil-
laan ja neuvoillaan kaikkea, koska jokainen ti-
laisuus ja sen järjestäminen ovat uniikkeja ja 
tekijöidensä näköisiä. Kukin tilaisuus sisältää 
hetkessä tilanteensa siivittämänä luovasti rää-
tälöityjä kohtaamisia. Toki tilaisuuksissa on 
hyvä olla valmis runko ja rakenteellinen käsi-
kirjoitus, sekä valmiutta, osaamista ja tietoista 
läsnäoloa dialogin ja keskustelun kannattele-
miselle. Kuitenkin on hyvä välttää keskustelun 
ohjaamista johonkin tiettyyn suuntaan tai pa-
kottaa sitä tietyn tyyppiseksi sisällöltään.

1.Johdanto
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Meillä jokaisella on järjestelijänä ja dialogin 
vetäjänä oma käsiala ja toimintatapa. Me kas-
vamme ja kehitymme joka ikinen kerta, kun 
järjestämme tilaisuuksia uudestaan ja uudes-
taan. Dialogin vetäjänä ja siihen osallistujana 
oleminen on luova ja transformatiivinen oppi-
mis- ja kasvuprosessi, sekä yksilön, että yhtei-
sön näkökulmasta. Vaikka dialogitilaisuuden 
voi järjestää lyhyelläkin varoitusajalla, riittävä 
valmisteluaika koota yhteistyötahot, verkostot 
ja tarvittaessa niiden luominen auttavat dia-
logia onnistumaan. Huolellinen ja rauhallinen 
suunnittelu helpottaa löytämään optimaalisen 
ajan ja paikan tapahtumalle sekä mahdollis-
taa sopivat tarjoilut. Ja se kaikkein tärkein eli 
itse osallistujat saavat ajoissa tietoa asiasta 
ja pääsevät paikalle. Huolellista suunnittelua 
tärkeämpää on valmistella tilaisuus yhdessä 
paikallisten toimijoiden kanssa ja osallis-
taa heidät tilaisuuden toteuttamiseen sen 
eri vaiheissa yhteisöpedagogisella otteella. 
Näin syntyy tilaisuuden aito omistajuus ja sii-
hen sitoutuminen. Ulkopuolelta järjestetty ja 
ulkoa tuleva tapahtuma on vain kertaluontei-
nen näytelmä, johon osallistuja tuntee itsen-

sä tarkkailijaksi, katsojaksi. Aito osallisuus on 
tätä enemmän.

Tämä dialogiopas on toteutettu oikeusmi-
nisteriön myöntämän valtionavun turvin ar-
jen turvallisuutta edistäville rikoksentorjunta-
hankkeille. Hankkeen työnimi oli Korona 2020 
turvallisuus ja hanketta koordinoi ja toteutti 
vuonna 2020-2022 Suomen Setlementtiliitto 
ry. ’Dialogitilaisuuden järjestäjän opas’ sisäl-
tää keskusteluosuuden eli itse turvallisuusdia-
login vetäjän oppaan.

Kiitokset hankkeen kaikkiin työpajoihin, kou-
lutuksiin ja kokouksiin osallistuneille asuk-
kaille ja yhteisöille! Erityiskiitokset teille, Em-
manuel Sibomana ja Alina Ahtamo, arvokkaista 
kertomuksista monikulttuuristen yhteisöjen 
koronakokemuksista. Discord-koukeroissa 
meitä auttoi Mirja Hänninen ja oppaan graa-
fiseen suunnitteluun saimme apua kuvittaja 
Kati Kinnuselta. Kiitos myös Setlementtiliiton 
ent. kehittämissuunnittelijalle Ville Kujanpääl-
le koronaan liittyvän rikollisuuden aineiston-
keruusta.

Onnistuneita ja aivan huippumahtavia  
dialogitapahtumia turvallisuudesta!

toivottavat Sinulle 
tämän oppaan kirjoittajat, 
dialogifanit ja -vertaiset, 

Sirpa ja Regina
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2. Dialogitapahtuman ideointi

● Mitä järjestetään? Tilaisuus ja sen luonne

● Missä järjestetään? Paikka ja tila

● Milloin järjestetään? Ajankohta

● Miksi järjestetään? Tarkoitus

● Kenelle järjestetään? Kohderyhmä

● Kuinka monelle henkilölle 
järjestetään? Määrä/kapasiteetti

● Millaisia odotuksia? Toiveet tilaisuudelle

● Mihin johtaa? Seuraukset. Turvallisuuden 
tunteen ja luottamuksen edistäminen

● Miten vaikuttaa turvallisuuteen ja 
turvallisuuden tunteeseen? Vaikutukset. 
Turvallisuuden edistämisen tarkoitus/tavoite

● Mitä tiedolla tehdään? Opit ja 
osaaminen, tiedon jakaminen

 T urvallisuusdialogin ideoinnissa 
taustalla voi olla joko tunnistettu 
ongelma, huoli, riski tai joku muu 
paikallinen tilanne, mikä vaikut-

taa siihen, että huomataan, että yhteisössä on 
selvästi huolia, pelkoa tai riski niille, tai ehkä 
jopa selvästi merkkejä yhteiskuntarauhan vaa-
rantumisesta, rikollisuusilmiöistä tai sosiaa-
lisesta levottomuudesta. Voi olla myös, että 
näyttää siltä, että kaikki on kunnossa ja mis-
tään huolista ei tiedetä mitään, mutta halutaan 
ottaa selvää onko niitä ja jos on, niin millaisia 
huolia tai pelkoja ilmenee yhteisössä, eli ke-
rätä samalla ns. ruohonjuuritasolta myös hil-
jaista tietoa asioista, joista ei ole vielä tullut 
riittävän näkyviä ja vaikuttavia, ongelmallisia. 
Niihin ilmiöihin on syytä/hyvä tarttua mata-
lalla kynnyksellä. Nostaa asioita keskusteluun. 
Tunnistettu turvallisuuden tai turvallisuuden 
tunteen vaaratekijä voi olla paikallinen, alu-
eellinen, kansallinen tai vaikkapa kansainväli-
nen huoli tai riski tai konkreettinen tapahtu-
ma. Siihen voi liittyä sekä suoria, että välillisiä 
turvallisuusuhkia. 

Miten vahvistaa yhteisön resilienssiä, 
kohtaamista, luottamusta, 
transformatiivista oppimista ja 
toimintakykyä niissä haasteissa?
Kun asia tuodaan keskusteluun, samalla on 
mahdollisuus kartoittaa ilmiötä, sen luonnet-
ta, laajuutta ja vaikutuksia yhteisölle, yhteisön 
resistenssiä ja samalla vahvistaa yhteisön yh-
teisöllisyyttä, luottamusta,  keskustelutaitoja 
ja puheeksi ottamista vaikeistakin asioista hy-
vinkin eri mieltä olevien ihmisten kesken kun-
nioittaen ja kuunnellen. 

Dialogitapahtuman ideointiin lähdetään 
yleensä jo pienen porukan kans-
sa yhdessä. Se voi olla vai-
kea määritellä etukäteen, 
että ketkä he ovat, mutta 
yleensä liikkeelle lähde-
tään, kun joku kiinnos-
tuu tai huolestuu jostain 
ilmiöstä ja toinen on val-
mis tukemaan tilaisuutta 
resursseilla (henkilötyönä 
tai taloudellisesti).

Keskeisiä apukysymyksiä turvallisuusdialogin järjestämisen kannalta:

Aletaan yhdessä 
miettiä tilaisuutta, 

kohderyhmää, 
viestintää, 

markkinointia, taloutta, 
aikatauluja, tiloja ja 

muuta siihen liittyvää 
ja tarpeellista, mitä 

tunnistetaan tai 
havaitaan.



7

3.Tapahtuman suunnittelu

 K elpo tilaisuus syntyy hyvästä val-
mistelusta. Ja puoleksi suunniteltu 
on jo puoleksi tehty… Järjestäjäta-
hon on hyvä määritellä raamit tilai-

suudelle ihan rauhassa. Ennen liikkeellelähtöä 
tulee miettiä, mitä tehdään, kuka tekee, ke-
nelle, miksi, miten, missä ja milloin. 

Kun tapahtumaa suunnittelee, on ”rakennet-
tava pystytystelineitä” niin, että niitä voi kor-
jata, siirtää ja muokata. (Tämän saimme itse 
todeta koronavaiheiden aikana.) Neuvomme 
on, muista joustavuus ja armollisuus, var-
sinkin poikkeusoloissa. Yleiset normit ta-
pahtumajärjestäjille on hyvä muistaa, samoin 
isännänvastuu. Palvelulupaukset ja odotuk-
set tulee täyttää. Jos huomaa, että riskejä ka-
saantuu tummiksi pilviksi taivaalle, on mie-
tittävä, onko oikea aika tapahtumalle tai mitä 
muuta tulisi muuttaa? Lohdullista on, että tyy-
likkääksi suunniteltu tilaisuus voidaan myös 
tyylikkäästi peruuttaa. 

 Tiedottaminen
Valmistelujen minimiaikataulu syntyy käy-
tännön seikoista; miten ja millä aikataululla 
tavoitetaan kohderyhmä. On mietittävä tie-
dotetaan paikallislehdessä, yhteisön ilmoitus-
tauluilla, verkkokirjeillä, somessa vai miten? 
Jos yhteisö on ketterä tulemaan koolle, voi ai-
kataulu olla myös nopeasti etenevä. Muista, 
että helposti saa palautetta, jos liialla kiireellä 
pilataan mahdollisuus tulla mukaan…
 
Itse tapahtuman jälkeisille toimille, jatkotoi-
menpiteille ja tuloksista tiedottamiselle on 
myös varattava aikaa ja resursseja.
 
Valmistelujen aikatauluun vaikuttaa, onko 
palvelujen tuottajat kilpailutettava ja hankin-
nat tehtävä mahdollisten (hanke-)rahoitus-
ohjeiden mukaan.  
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4.Tapahtuman organisaatio

 K etkä tar-
vitaan, että 
dialogitapah-
tuma onnistuu? 

Voisi todeta, että taustavoimia 
tarvitaan kaksi tahoa! Paikallinen ja 
asian tuntijataho. Meidän kokemuksissamme 
paikallinen taho löytyi asukkaista, paikallis-
yhteisöstä ja kylästä, ja heitä edusti valmiste-
luorganisaatiossa joku aktiivi toimija, yhdistys 
tai kellokas. Asiantuntijatahona meidän ko-
keiluissa olimme me tiiminä, Regina ja Sirpa. 
Täydensimme omaa tiimiämme lisäasiantun-
tijoilla tarvittaessa, kuten Discord-kokeilussa 
Jämsässä. Asiantuntijataho voi löytyä varmas-
ti myös oman yhteisön sisältä tai sen verkos-
toista.

Valmisteluporukasta olisi hyvä löytyä koordi-
naattori, joka pitää lankoja käsissään, ja jolta 
voi kysyä miten homma edistyy. Koordinaat-
toria ei pidä uuvuttaa tiedottamisvastuulla, 
vaan tähän tehtävään nimetään erillinen hen-
kilö, tiedottaja. Viestinnän tulee olla selkeää 
ja informatiivista, mutta samalla  innostavaa 
ja osallistavaa. Tapahtuman järjestäjätahon/

isännän yhteystiedot 
on tärkeää olla nähtä-

vissä, että syntyy luotta-
mus toimijoiden välille.

Itse dialogitapahtumaan tarvitaan 
vetäjä ja kirjuri, ja heille avustaja, joka 

voi olla myös paikallinen henkilö. Avustajan 
tehtävä on huolehtia, että fasiliteetit ovat käy-
tettävissä tapahtumapaikalla ja -aikana. Näitä 
asioita on muun muassa pysäköintiopasteet, 
taukoihin liittyvät palvelut ja järjestelyt tarjoi-
lujen osalta. Vetäjän ja kirjurin tehtävä on 
keskittyä dialogin juoksutukseen ja doku-
mentointiin.

Paikallinen vastuuhenkilö (esimerkiksi yhtei-
sön yhteyshenkilö) voi toimia edellä mainittu-
na avustajana tai sitten hän vastaa siitä, miten 
dialogi ja sen jatkotoimenpiteet hyödyttävät 
yhteisöä itseään. Vastuuhenkilö tulee nimetä 
jo valmisteluvaiheessa. 

Kullekin mainitulle avainhenkilölle on hyvä ni-
metä varahenkilö, että itse tapahtumaa ei tar-
vitse peruuttaa sairaustapauksen tai muun es-
teen johdosta.



● ennen osallistujien saapumista operaattorit 
(vetäjä, kirjuri ja avustaja) valmistavat 
salin työpajaa varten; tuolit, pöydät, 
vapaat seinät muistiinpanopapereita 
varten, juomavettä ja laseja sivupöydälle

● osallistujien saapuminen ja 
ilmoittautuminen työpajaan, 
varmistetaan että tieto mahdollisista 
erityisruokavalioista on saavuttanut keittiön

● tervetuloa-sanat, joiden ohella annetaan 
yleisohjeistus paikasta, kuten ohjeet 
sosiaalitilasta ja hätäpoistumisteistä sekä 
paikkatiedot mahdollista 112-tilannetta varten

● operaattoreiden (vetäjä, kirjuri ja avustaja) ja 
paikallisen yhteyshenkilön esittäytyminen

● osallistujien toteaminen, nimilaput esiin

● sovitaan käytänteistä, saako tapahtumassa 
valokuvata ja kuvia jakaa

● päivän lukujärjestyksen toteaminen/jakaminen

● kestosta ja tauoista sopiminen,

● vetäjä kertoo osallistujille dialogin perusteet 
ja säännöt, todetaan että lopputulos on 
osallistujien aktiivisuuden summa

● tarvikkeiden, kuten post-it-laput ja kynät,  
jako pöytiin, ellei ole jo valmiiksi jaettu saliin

● johdanto päivän teemaan, sovitaan 
pysyykö teema aiheessa, joka ennalta 
sovittu/ajateltu vai onko joku toinen 
ajankohtaisempi asia mielessä (fokusointi)

● sessio 1 alkaa, lämmittelykysymys, 
harjoitellaan mielipiteen esiin tuomista

● ensimmäinen teemakysymys -> kunkin 
oma vastaus joko suullisesti tai lapulla, 
muistetaan vuoropuhelun luonne, annetaan 
palautetta, avataan asiaa, pohditaan yhdessä

● välikeskustelu jos sille tarvetta

● toinen teemakysymys -> vastaus

● mahdollinen ryhmätehtävä

● dialogi jatkuu vetäjän valmistelun 
ja toteutuksen puitteissa

● pidetään 1.tauko noin 1½ tunnin kuluttua

● sessio 2

● ruokatauko

● sessio 3

● tauko

● sessio 4

● palautekeskustelu

● jatkotoimenpiteistä sopiminen

● loppupuheenvuoro, kiitokset

● mahdolliset kahdenkeskiset keskustelut

● operaattoreiden ja paikallisen 
vastuuhenkilön lyhyt palaveri, 
yhdessä sovittavat asiat; mm. laskutus, 
dokumentointi, yhteydet viranomaisiin

 T ässä kappaleessa käsitellään miten 
dialogitapahtuma (työpaja/istun-
to) juoksutetaan toteutuspäivänään. 
Mahdollista on, että tapahtumal-

le varataan koko päivä, puoli päivää, ilta tai 

kokonainen viikonloppu! Jos dialogista muo-
dostuu sarja pieniä keskustelutilaisuuksia tai 
useita erillisiä työpajoja, on parasta jakaa ne 
teemoittain toteutettavaksi. Tämä helpottaa 
dokumentointia.

5. Toimintasuunnitelma ja aikataulut

Lukujärjestys muodostuu seuraavista ’oppitunneista’

9
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Välineet
Mitä tarvikkeita tarvitaan työpajaan? 
Post-it-lappujen ja kynien ohella tarvitaan 
isoja papereita seinille ja tusseja. Fläppitau-
lun paperit  toimivat, myös A3-kokoiset ar-
kit. Whiteboard-taulu omine tusseineen aut-
taa vetäjää selostamaan asiaa kaavioilla tai 
muistiinpanoilla. Erilaiset teipit, sakset, sini-
tarrat ja nastat osoittautuvat kyllä tarvituik-
si! Kokeneella vetäjällä/kirjurilla ovat nämä 
usein mukana salkussa tai pakissa. Meidän 
työpajoissa kysymyksiin liittyvät vastausla-
put ja kommentit kiinnitettiin seinille otsikko-
arkkien/teemakysymysten yhteyteen ja sitten 
ne valokuvattiin dokumentointia varten. Ve-
täjän tyylistä riippuu, tarvitaanko paikalle vi-
deotykkiä ja valkokangasta. Videoklippi tai 
www-sivujen esittäminen elävöittää puhetta ja 
voi murtaa jäätä. Erilaisia turvallisuusvinkkejä 
voi esitellä osallistujille ja näyttää esimerkke-
jä hyvistä käytänteistä. Näitä tilanteita varten 
on hyvä, että vetäjän käytettävissä on toinen 
läppäri kuin kirjurin käyttämä dokumentoin-
tiin varattu kone. Joskus on tarpeen, että sa-
lissa tai yleensä paikalla on mahdollisuus tu-
lostaa joku paperi, ja tähän tarpeeseen voi olla 
kätevää olla mukana muistitikku, jolla siirtää 
tiedostoja tulostusta varten, esimerkiksi pai-
kan toimistoon. 

HUOM. Jos työpaja toteutetaan osittain 
tai täysin etänä, Teams- tai Discord-yh-
teyksin, on sitä tärkeämpää suunnitella 
fasilitointi ja dokumentointi.

Aikataulut
Mitä voimme todeta aikataulusta? Lyhyim-
millään dialogi kestää kolme tuntia taukoi-

neen. HUOM. Jos ryhmässä on mukana eri-
kielisiä tai erityisiä henkilöitä, tulisi aikaa olla 
käytettävissä riittävästi. Kolmen tunnin dialogiin 
harvoin mahtuu erillistä ruokailua, ellei tapah-
tumaa aloiteta juuri sillä osiolla. Asian (teeman) 
haltuunotto ottaa aikansa. Myös keskustelut vi-
riävät eri lailla eri ihmisten kesken. Arvokkain-
ta dialogi on silloin kun siinä syntyy yhteinen 
ajatus erillisistä mielipiteistä ja tilaisuus päättyy 
konsensukseen, yhteiseen näkemykseen. Sa-
maa mieltä ei kuitenkaan tarvitse olla. Moniää-
nisyys on sallittua. Dialogin päättyessä on myös 
aistittavissa yhteishenkeä ja hyvä ilmapiiri. Dia-
login järjestäjä kokee onnistumista.

Erityisen hyväksi me olemme kokeneet sellai-
set dialogit, joissa voidaan toteuttaa keskus-
telu ja yhdessä oleminen kiirettömästi. Kuiten-
kin haastavaa on saada ihmiset osallisiksi koko 
päivän ajaksi, erityisesti kun he ovat vapaaeh-
toisina dialogin käytettävissä. Mielenkiintois-
ta on myös, jos dialogi voidaan toteuttaa kak-
siosaisena, jatkumona, jossa yksilö voi pohtia 
ydinkysymystä itsekseen kokoontumisten vä-
lillä ja löytää siihen rauhassa omia ratkaisueh-
dotuksiaan. Toisella kokoontumiskerralla pa-
lataan asiaan ja kootaan näitä näkemyksiä.

Osallistujamäärä
Voimme neuvoa, että ensikertalaisten kannat-
taa lähteä dialogia järjestämään mieluummin 
pienemmällä kuin liian isolla porukalla. Näin 
saa varmuutta ja onnistumisen kokemuk-
sia helpommin. Ensimmäisellä kerralla 10-15 
henkilön porukka on mainio määrä osallistujia.
 
Kun osaamista on karttunut ja varmuutta tullut 
dialogien järjestämisestä, silloin 15+ henkilöä 
on sopivaa. Sitten jo 20-25 henkilön ohjaami-
nen on jo haastavampaa, kun järjestelyt ja mo-
nien asioiden huolehtiminen vaativat enem-
män aikaa ja huomiota.
 
Itse osallistujalle mielekäs ja ystävällinen di-
alogikokemus syntyy pienellä porukalla. Jo-
kainen tulee kuulluksi. Näin olo on turvallisen 
intiimi, etenkin jos osallistujat eivät ole entuu-
destaan toisilleen tuttuja. Luottamuksen ra-
kentaminen ja virittäytyminen aiheeseen ottaa 
aikansa.
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6.Kenelle dialogitapahtuma tehdään?

 H yvä dialogitapahtuma on moniääni-
nen ja yhteisöään poikkileikkaava. 
Kun halutaan koko yhteisön tahtoti-
la kuuluviin, on tärkeää mahdollis-

taa erilaisten asukkaiden ja toimijoiden osalli-
suus. Järjestetäänkö dialogitapahtuma kaikille 
yhteisössä vai jollekin tietylle ryhmälle? Esi-
merkiksi kyläyhteisö tai asuinalueen kaikki ih-
miset, kerrostaloasukkaat, nuoret, eläkeläiset, 
maahanmuuttajataustaiset, työttömät? Jos di-
alogi tuotetaan yhteisön tarpeisiin vastaavaksi, 
tulee yhteisön itse päästä ilmaisemaan, ketkä 
kutsutaan, keitä tapahtuma koskee. Ketkä ovat 
avainhenkilöt?

Kun kohderyhmäksi  valitaan tai määritellään 
joku erityinen joukko ihmisiä, on mietittä-
vä, missä ja milloin kohderyhmän ”edustajat”, 
kohderyhmään kuuluvat, tai itsensä kohde-
ryhmään kuuluvaksi tai edustajaksi kokevat, 
ovat tavoitettavissa. Millaiset ovat heidän ar-
jen aikataulut, liikkuminen ja kohtaamispai-
kat? Pääsevätkö osallistumaan tai tarvitaanko 
erikoisjärjestelyjä? Erityisryhmien kanssa on 
mietittävä muun muassa avustajakysymykset, 
esteettömyys ja tulkkien tarve.

Joskus on hyvä miettiä synergiaetuja tai onko 
syytä erityisesti välttää jotain ajankohtaa. Onko 
joku aika tiukasti rajattava pois tai ei-mahdol-
linen tai päinvastoin, niin sopiva ajallisesti ja 
paikankin suhteen, että joku dialogitapahtu-
ma olisi osana muuta kohderyhmän säännöl-
listä toimintaa tai ohjelmaa  – esim. eläkeläis-
ten arkitilaisuudet. Koululaiset ovat koulussa, 
seikka, joka rajoittaa, ja toisaalta mahdollis-
taa.  Tai esimerkiksi jos maahanmuuttajaäitejä 
tai yksinhuoltajia halutaan dialogiin mukaan, 
miten tämä mahdollistetaan? Tarvitaanko las-
tenhoitoapua tai lapsille omaa ohjelmaa. Miten 
tämä lisätarve toteutetaan ja rahoitetaan?

Voi sanoa, että sitä saa, mitä tilaa. Dialogitilai-
suus on räätälöitävissä erityisesti nuorille, eri-
tyisesti maahanmuuttajataustaisille, erityisesti 
vanhoille, erityisesti yrittäjille ja niin edelleen. 
Räätälöinti tarkoittaa tapahtuman fasilitoin-
nissa työmenetelmien ja -välineiden valintaa, 
sekä tapahtuma-ajankohdan valintaa.

MUTTA!
Tärkeä on muistaa, että osallistuminen dialo-
giin on aina vapaaehtoista! Ja osallistuja saa 
itse päättää osallistuessaakin, haluaako käyttää 
puheoikeuttaan, haluaako puhua. Dialogissa ei 
ole pakko puhua, eikä dialogi ole kuulustelua. 
Dialogitapahtumaan on mahdollisuus osallis-
tua, mutta halutessaan voi jäädä myös pois/
olla osallistumatta. Siksi esimerkiksi koulussa 
järjestettävän dialogin yhteydessä on tärkeä, 
että se ei olisi ristiriidassa oppitunnille osallis-
tumis- eli läsnäolovelvollisuuden kanssa.

Dialogitilaisuuden dynamiikan ja työskentelu-
rauhan kannalta on tärkeää ja hyvä, että osal-
listuja sitoutuu tulemaan sovittuun aikaan ja 
osallistumaan koko tapahtuman ajan. Tämä 
antaa muille työskentelyrauhaa.

Lasten ja nuorten  dialogien valmistelussa ja 
toteutuksessa on huomioitava lasten ja huol-
tajien oikeuksia koskevat säännöt ja ohjeet 
koskien lasten haastattelu- ja/tai kuulemis-
tilaisuuksia ja muistettava huoltajille infor-
maation antamisesta tilaisuudesta, sen luon-
teesta ja tarkoituksesta. Onkin mietittävää 
etukäteen, tarvitaanko huoltajan suostumusta 
lapsen osallistumiseen ja lapsesta kuvien ot-
tamiseen. Lapsille ja nuorille on avattava mui-
ta tarkemmin osallistumisen ja vaikuttamisen 
mahdollisuus ja samalla myös kerrottava tär-
keästä oikeudesta eli osallistumisen vapaaeh-
toisuudesta.



12

7.Paikan valinta

 P aikan valintaa voi miettiä monel-
la tavalla. Voi esimerkiksi etsiä tilai-
suudelle sellainen paikka, mikä on 
kohderyhmälle tuttu ja turvallinen ja 

heillä säännöllisesti käytössä. Tai sitten voi-
daan valita uusi houkutteleva paikka, mihin 
olisi kiva mennä tutustumaan.

Kokemuksesta uskallamme sanoa, että tur-
vallisuusdialogissa tuttu paikka toimii hyvin, 
varsinkin jos tilalla on “sopiva” käyttäjäryhmä 
luonnollisesti vakiokäyttäjänä. Saadaan ko-
koon joukko osallistujia, joita halutaan dialo-
gin avulla keskusteluttaa ja kuullaan jokaisen 
yksilön tai tietyn ryhmän näkemys asiaan. Di-
alogi tutussa paikassa lisää kohderyhmän ta-
voitettavuutta ja tukee mahdollisimman mo-
nen osallistumista hyödyntäen arjen rutiineja 
ja omia tiloja. Voidaan saada tietoa vakiokäyt-
täjäryhmän asioista ja arjesta. Vakiokäyttäjien 
joukossa olevilla avainhenkilöillä voi olla ase-
ma tai merkitys, jolla tilaisuus saadaan luo-
duksi paikalliseen tilaan. 

Kuitenkin on muistettava, että tutut henkilöt 
ja vakituiset kävijät eivät edusta koko kohde-
ryhmän tai asuinalueen populaatiota. On tär-
keää saada kattavaa ja yleistettävää tietoa tur-
vallisuudesta tai turvattomuuden tunteesta. 
Että onnistuttaisiin saamaan edustuksellisuus 
ja yleistettävyys aikaiseksi, tulee mahdollis-
taa monenlaisten ja toisiinsa nähden erilais-
ten osallistujien mukaan tuleminen. Yhteisön 
luottamus menettelyä kohtaan syntyy demo-
kratian avulla ja korostamalla kuulemismenet-
telyä. Jokainen ääni on tärkeä. Jokainen henki-
lö on dialogissa tarvittu.    

Voi olla riski, että kullekin tuttu oma ryhmä on 
niin tiivis, että uusia osallistujia ei tule helpos-
ti mukaan ja syntyy  rakenteellista ulkopuo-
lisuutta. Nämät kysymykset  ja riskit on hyvä 
pitää mielessä ja haastaa/rikkoa, ja jopa ky-
seenalaistaa, onko vakiopaikka paras mahdol-
linen, estääkö se jopa jonkun osallistumisen tai 
rajoittaa sitä. Oma nimikkotila tai vahva tuttu 
porukka voi aiheuttaa kuplaantumisilmiön.

Hienoa on, jos itse tilaisuus voidaan liittää 
tilakäytön näkökulmasta siihen, että se on 
jollakin toimijalla sopivasti käytössä ja sen 
käyttäminen dialogitapahtumaan on kaikille 
osapuolille  win-win-tilanne. Kun omaa tilaa 
ei ole käytettävissä tai oma tila ei ole optimaa-
linen, voi syntyä kustannuksia tai kuluja, mikä 
on huomioitava budjetoinnissa. Yksi mah-
dollisuus on hyödyntää kunnan tiloja, kuten 
kirjasto, opistotilat ja koulut.  Dialogitapah-
tuman voi toteuttaa myös esim. paikallisen 
(pien-)yrittäjän kanssa, jolloin tilakustannusta 
voidaan kompensoida palvelujen, esimerkik-
si tarjoilujen, ostamisella. Niin julkisten kuin 
yksityistenkin tilojen tulee olla viihtyisät ja si-
säilmaltaan terveet.

Huomasimme, että poikkeusoloissa paikan tai 
sopivan tilan valinnassa tulee vastaan monia 
haasteita. Tilaisuuksia voi peruuntua sisätiloi-
hin liittyvien rajoitteiden ja vaatimusten takia. 
Tähän kannattaa miettiä luovia ratkaisuja - 
löytyisikö toisenlaisia tiloja ja miten ulkotiloja 
ja luontoa voisi hyödyntää. Olemme ehkä liian 
tilariippuvaisia. Uskallamme sanoa, että puis-
todialogi retkituoleineen oli aivan mahtava ko-
kemus itsessään.
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8.Tarjoilut ja eväät

 B reaking bread together – jaetaan leipä 
yhdessä. To break bread is to affirm 
trust, confidence, and comfort with 
an individual or group of people.1 Tä-

hän ei ole paljon lisättävää.

Ehdottomasti syödään yhdessä. Monien dia-
logien ja tapahtumien järjestäjinä voimme sa-
noa, että mikään ei luo paremmin turvallis-
ta ilmapiiriä ja hyvän olon tunnetta yhteiselle 
keskustelulle ventovieraidenkin kesken kun 
ensin on syöty vatsa täyteen ja rupateltu vä-
hän.

Riippuen toki kellonajasta, myös dialogin jäl-
keen voi syödä, mutta mikäli on mahdollista 
syödään ensin ja saadaan ruoan odottaminen 
ja huomio/häiriö sen esille laittamisen osalta 
pois. Lähtö- tai kiitoskahvit  toki ovat mukavat 
aterian tai välipalan lisäksi, etenkin jos osal-

listujien kotimatka on pitkä tai 
hankala.

Ruoka voi olla joko val-
miina tilattuna, esi-
merkiksi jos tilaisuu-
den järjestämispaikka 
toimii myös muuten 
ruokailupaikkana. Tai 

sitten yksi mukava ja 
suositeltava mahdolli-

suus on osallistaa toimijat 
ruoanlaittoon  niin, että aina-

kin tarvikkeet ja ehkä myös vai-
vannäköä korvataan. Tilaisuuden järjestäjä, 
kohderyhmä tai tilan tarjoaja voi tehdä voittoa 
tavoittelemattomana toimijana/järjesötoimi-
jana tai  asukasliikkeenä pientä varainhankin-
taa omille projekteille ja tekemisille. Laite-

taan eurot ja niistä saatavat 
hyödyt kiertämään ja tuetaan 
paikallista kansalaisaktiivisuutta 
ja toimijoita. 

Vaihtoehtona on myös, että järjestäjä tuo vaan 
kaupasta jotain pöytään. Se on joskus välttä-
mätöntä ja helpointa, mutta itse emme sitä 
suosittele ensimmäiseksi ratkaisuksi mones-
ta syystä. Se vie jotain arvokasta pois dialogin 
järjestämiseltä ja itse tilaisuudeltakin.

Tarjolla oleva ruoka voisi olla kodinomais-
ta lähi-/arkiruokaa, jos vaan on mahdollista. 
Poikkeusolot, yksinäisyys ja kohtaamisen tar-
ve näkyvät myös siinä, että hyvin harvoin on 
tilaisuuksia tai mahdollisuutta syödä yhdes-
sä kunnon ateria. Mukavampaa on jos ei ole 
vain pelkät eväät tai lämmitetyt einekset. Raa-
ka-aineista yhdessä valmistettuna ateria ei ole 
edes suuri kustannus, mutta vaivaansa väärt-
ti. Arvovalintakysymys. “Mukavat, kodikkaat ja 
sesonkiin liittyvät tarjoilut antavat tunnetta, 
että olen tärkeä, tänne on kiva tulla!” 

Ruokavaliot ja rajoitteet voidaan pyytää etu-
käteen, tilaisuuden markkinoinnin yhteydes-
sä, mutta harvemmin sitä tietoa saa. Hyvä on 
tarjota sellaista, mikä on mahdollista ruokaa 
monelle tai kohderyhmän erityispiirteitä kun-
nioittavaa. Kasvispainotteinen on hyvä vaihto-
ehto.

Verensokerit, hyvä mieli ja jaksaminen, kes-
kittyminen on hyvä varmistaa. Se luo hyvän 
olon ja mielen myös keskustelul-
le vaikeista asioista ja tun-
teista.

1. Lähde: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Break%20bread
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9.Dialogitapahtuman turvallisuus  

 H enkinen ja fyysisen turvallisuus en-
nen kaikkea. Korona-aikana kiin-
nitimme huomiota myös terveys-
turvallisuuteen, mikä johti helposti 

siihen, että tilaisuuksia ei ollut mahdollista jär-
jestää vaikka tarve niille oli. Jouduimme vaih-
tamaan tiloja tai siirtämään tapahtumia, mutta 
se oli parempi näin, kuin tehdä tilaisuudesta ja 
sen järjestämisestä jotain, mikä ei olisi sopinut 
yhteen dialogin tarkoituksen ja tavoitteiden ja 
arvojen kanssa.

Kenenkään turvallisuutta ja tarpeita ei ole tar-
koitus haasta tai vaarantaa. Tilaisuus täytyy 
kuitenkin olla avoin ja mahdollinen, esteetön. 
Jos tilaisuuden järjestämiseen liittyy haasteita, 
niin kannattaa miettiä esimerkiksi  voiko vaih-
taa tilaa tai ajankohtaa tai muotoa. Ylilyön-
neiltä ja osallistujen tietyllä tavalla toimimisen 
pakottamisen/olettamisen edellyttämiseltä 
kannattaa ehdottomasti välttyä. Turvallisuus-
dialogissa ei ole kovin turvallinen tai luottavai-
nen ilmapiiri, jos joku joutuu tinkimään omista 
turvallisuustarpeista tai toimimaan pakotetusti 
vastoin omia tarpeitaan, periaatteita ja harkin-
taa. Silloin dialogin idea ja tarkoitus menevät 
hukkaan. 

Kun halutaan kuulla erilaisia näkökulmia jo-
honkin kinkkiseen turvalisuuskysymykseen, 
vaikka koronaan, niin täytyy oikeasti ymmär-
tää, että ihmiset äänestävät jaloillaan, eivätkä 
tulee kertomaan omia näkemyksiään, ajatuk-
siaan ja ehdotuksiaan. Näin käy jos se, miten 
he joutuvat toimimaan kertoakseen eriävän 
mielipiteensä, on ristiriidassa dialogin viestin, 
järjestelytapojen ja ehtojen kanssa. On ehdot-
tomasti parempi järjestää dialogi sellaisessa 
tilassa, paikassa tai sellaisena aikana, jolloin 
kenenkään ei tarvitse selitellä tai kokea huo-
nommuutta tai jo lähtökohtaisesti leimautua 

vääränlaiseksi tai hankalaksi - koska dialo-
gi kuitenkin on sitä varten. Dialogi  jo itses-
sään kannustaa eri näkemysten kertomiseen ja 
kuuntelemiseen kunnioittavasti.

Tähän perustuen toimimme esimerkiksi niin, 
että osa dialogeista suunniteltiin eri paikkaan, 
vaikkapa ulos puistoon, ja osa eri aikaan, kun 
ei ollut enää niin tiukkoja ja haastavia rajoi-
tuksia tilaisuuden järjestämiselle tai siihen 
osallistumiselle. Osa dialogeista toteutettiin 
on-line netissä.

Korona-aikana dialogien toteuttaminen oli 
haastavaa monella tavalla. Jouduimme pohti-
maan ja punnitsemaan sekä dialogiin että ko-
ronaan liittyviä ohjeistuksia, käytössä olevia 
resursseja, aikaikkunoita ja tavoitteita - eikä 
tämä aina ollut helppoa. Teimme harkittuja 
päätöksiä ja tilaisuuksien siirtoja paremmal-
le ajalle sen sijaan, että olisi lähdetty terve-
ysturvallisesti vaaralliseen tilanteeseen tai tur-
vallisuuden tunteen/turvattomuuden tunteen, 
kyseenalaisiin ratkaisuihin ja tilanteisiin jotka 
olisivat olleet ristiriidassa dialogin tarkoituk-
sen kanssa. Sitten kun tilanne antoi myöten, 
niin kaikki saivat tulla sellaisena kun olivat, 
eikä kenenkään tarvinnut kokea, että suositus 
on pakko tai olisi ollut tarvetta selitellä hen-
kilökohtaisia terveysasioita toisille. Mutta lop-
putulokseen ja ratkaisuihin pääsimme armol-
lisesti ja joustavasti ja se palkitsi. Tapahtumat 
koettiin tärkeiksi, merkityksellisiksi, tarpeelli-
siksi ja turvallisiksi. Niissä oli jälleennäkemi-
sen iloa ja arvokasta kokemusten jakamista. 

Ilman koronahuoliakin tulee muistaa turval-
lisuusasiat kun kutsuu ihmisiä kokoon. Ti-
laisuuden kuin tilaisuuden tavalliset ohjeet 
turvallisen tapahtuman järjestämiseksi ovat 
yleiset toimintaohjeet isännän vastuusta ja ih-
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misten kokoontumisesta. Yli 200 henkilön ta-
pahtumaan on lain mukaan laadittava erillinen 
turvallisuussuunnitelma, joka on 14 vrk ennen 
tilaisuutta lähetettävä pelastusviranomaisel-
le. Mutta tämä koskee yleisötilaisuuksia. Kun 
tapahtumanjärjestäjä toteuttaa omalle kohde-
ryhmälleen tai jäsenistölle tarkoitetun tilaisuu-
den, ja kun oletettavasti dialogiin ei ole osal-
listumassa yli kahta sataa henkilöä, ei näihin 
raskaisiin paperitöihin ole tarvetta dialogita-
pauksissa ryhtyä. MUTTA - näistä viranomais-
toiveista saa hyviä vinkkejä, mitä asioita on 
syytä tarkastella aina kun kutsuu ihmisiä ko-
koon! Miten on pysäköinti järjestetty, ovatko 
tilat esteettömät? Tärkeää on selvittää paik-
katieto hätätilanteita varten, onko joukossa 
ensiaputaitoisia, missä ovat ensiapuvälineet, 
kenen puhelin on käytettävissä, onko vastuu-
tahon puhelinnumero selkeästi saatavilla jne. 

Mitkä ovat tapahtuman järjestämisen riskit? 
Miten ja millä aikataululla tapahtuma on pe-
ruutettavissa, miten osallistujiksi ilmoittautu-
neet tavoitetaan jne. Tämän listan asiat ovat 
paljon fyysiseen turvallisuuteen liittyviä. 

Tilaisuuden järjestäjän työlista henkisestä tur-
vallisuudesta voisi sisältää seuraavanlaisia 
asioita: hyvät ja miellyttävät olosuhteet (kuten 
riittävä valaistus, hyvät istuimet, ympäröivä 
rauhallisuus), hyvä ilmapiiri, vieraista huoleh-
timinen (tieto saniteettitiloista ja tarjoiluista), 
läsnäolijoiden ja työkavereiden arvostaminen, 
kiittäminen ja palautteen antaminen. Toimi-
joiden käytös, suvaitsevaisuus, kaikkien huo-
mioonottaminen ja yleensä hyvä käytös anta-
vat tunteen, että tilaisuuteen on hyvä tulla ja 
siellä mukava olla.
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 D ialogitapahtumaa suunnitellessa on 
syytä miettiä, ketkä ovat relevant-
teja toimijoita, joita juuri tämän 
yhteisön hyvinvointi, onnellisuus ja 

osallisuus voisi kiinnostaa - kyseisen yhteisön 
ohella? Ketkä ovat sen toiminnan piirissä tai 
rajapinnoilla? Kohderyhmän lisäksi dialogiin 
voivat tulla kaikki, joiden toimintaan käsitel-
tävä asia liittyy tai sitä koskettaa. Esimerkiksi 
kyläyhteisön turvallisuusasiat voivat kiinnos-
taa myös paikallisia yrittäjiä, vaikka nämä eivät 
olisikaan kylän asukkaita itse. Nämä yrittäjät 
voivat olla palveluntuottajina osa kylän turva-
verkkoa. 

Yhteisöön kuuluvien asukkaiden ja yrittäjien 
asioiden käsittely aina kiinnostaa kuntaa - tai 
näin pitäisi olla! Ja nyt kunnan ohella voidaan 
ajatella arjen ja asioiden sujumisen kiinnosta-
van myös uusia hyvinvointialueita. Myös julki-
soikeudellisen aseman omaavat muut toimijat 
kuin kunnat voivat olla yhteistyökumppanei-
ta, kuten seurakunnat, oppilaitokset, vakuu-
tuslaitokset ja pankit. Näiden rooli dialogita-
pahtumassa voi olla mahdollistaja, resurssi, 
asiantuntija tai kumppani.

Lähellä asukasta, yksilöä, ovat myös hänen 
läheiset ihmiset, jotka itse eivät ole yhteisön 
varsinaisia jäseniä. Heitä voivat dialogiasiat 
myös kiinnostaa, vaikkapa omaishoitajan tai 
avustajan roolissa. Varmasti myös kesäasuk-
kaat ja satunnaisetkin matkailuasiakkaat ovat 
sellaisia, joilla on oma mielipiteensä asuin-/
vierailualueesta ja sen turvallisuudesta. Voisi 

ajatella, että lähellä kansallispuistoja ja suuria 
luontoalueita olevien kylien yhteisten asioiden 
käsittely kiinnostaisi retkeilijää tai metsästä-
jää asiakkaana, käyttäjäkokemuksen kautta. Ja 
tässä esimerkissä joka tapauksessa maanhal-
tija/oikeuden omistaja voi olla uusi taho tulla 
kutsutuksi dialogipöytään - Metsähallitus, Villi 
Pohjola tms.

Yhteisölliset asiat ratkaistaan usein paikalli-
sissa kehittämispöydissä. Näitä ovat vaikkapa 
asukasillat ja kyläkokoukset. Mitä yksityiskoh-
taisimpiin asioihin ja lähemmäksi ulkopuolisen 
rahoituksen rakenteita tullaan, sitä muodolli-
semmiksi ja sääntömääräisiksi nämä ryhmät 
tulevat. On rekisteröityjä kylä- ja asukasyh-
distyksiä, vapaa-ajan, liikunnan ja kulttuurin 
alojen seuroja. Nämä voivat olla dialogiyhtei-
sön yhteistyökumppaneita. Maaseudun ke-
hittämisen seutukunnalliset Leader-toiminta-
ryhmät voivat olla myös rahoittajina erilaisille 
yhteisöhankkeille ja sitä kautta mahdollistaa 
paikallista kehittämistyötä.  Tähän verrattavaa 
taloudellista tukea voivat antaa myös Kotiseu-
tuliitto ja Suomen Nuorisoseurat sekä lukuisat 
eri säätiöt.

Myös järjestäytymätön kansalaistoiminta ja 
vapaaehtoistyö voivat olla yhteisön yhteistyö-
kumppaneita. Nämä löyhät ja vapaamuotoiset 
yksilöiden yhteenliittymät ja joukkoistamiset 
ovat voineet muotoutua paikallisesti johonkin 
akuuttiin tarpeeseen tai hyväksikoettuun me-
netelmään perustuen. Ne voivat olla arvokas ja 
kokenut kumppani dialogityölle.

10.Yhteistyökumppanit 
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11.Budjetti ja rahoitus 

 D ialogikeskustelu tarvitsee resurs-
seja tiedottamiseen, työhön, jär-
jestelyihin, tilavuokriin ja mate-
riaaleihin. Resurssit voivat olla 

vapaaehtoistyötä ja lahjoituksia, jolloin eril-
lisrahoitusta ei välttämättä tarvita. Dialo-
giprosessi voi olla osa yhteisön varsinaista 
vuositoimintaa, vaikkapa siivu yhdistyksen 
vuosikokouspäivän viettoa. Nuorten ja lasten 
dialogityöpajat voivat olla osa kesän tai vii-
konlopun leiritoimintaa tai paikallista nuoriso-
työtä tai 4H-/partiotoimintaa. 

Joskus ulkopuolelta tulevaa omaa rahaa tar-
vitaan mahdollistamaan uusi asia. Edellä mai-
nitut maaseudun paikallisen kehittämisen 
Leader-toimintaryhmät voivat olla yksi taho, 
josta yhteisö voi tiedustella rahoitusta dialo-
giprosessille. Usein pienten kehittämisideoi-
den niputtaminen yhdeksi tarvituksi ja konk-
reettiseksi hankkeeksi voi mahdollistaa asioita 
paremmin kuin erillishankkeet. Dialogikes-

kustelu voi olla osa asuinalueen kehittämis- ja 
koulutustyötä, jota toteutetaan vaikkapa yh-
teistyössä paikallisen kansalaisopiston kanssa. 
Myös kunnan ja hyvinvointialueen tahtoa tulla 
rahoittamaan paikallista kehittämistä, etenkin 
turvallisuusnäkökulmasta, kannattaa tiedus-
tella. Yhteiskunnallisten ongelmien esiintu-
lo saa helpommin isotkin kengät liikkeelle, ja 
näin erilaiset katselmukset ja työryhmät voivat 
liikkua dialogikutsun houkuttelemana, ja niitä 
mahdollistamassa.

Vaikka budjettia ja rahoitusta tilaisuuden jär-
jestämiselle tarvitaan esimerkiksi tarjoilujen ja 
mahdollisesti tilojen osalta, myös työntekijä-
resurssia tarvitaan. Aina ei kuitenkaan tarvi-
ta palkallista, ulkoista operaattoria, sillä dia-
logi itsessään ei maksa mitään. Dialogi on yksi 
hyvä yhteisön keskustelumuoto missä tahansa 
asiassa ja voisi olla säännöllisemminkin yhtei-
sön arjessa läsnä. Ei erillisenä tai ulkopuolis-
ten järjestämänä tilaisuutena. 



12.Tiedottaminen ja markkinointi 

 K ohderyhmän määrit-
tely antaa reunaeh-
dot, miten dialogitilai-
suudesta tiedotetaan. 

On astuttava kohderyhmän saap-
paisiin ymmärtämään, mistä yhteisö 
perinteisesti ja tutulla tapaa saa tietoa ja kut-
sun dialogitilaisuuteen? Riittääkö tämä vai tar-
vitaanko lisäpanostuksia? Jossakin yhteisös-
sä lappu maitolaiturilla ja puskaradio riittävät 
kun ihmiset tuntevat toinen toisensa ja sano-
ma kiirii kevyesti eteenpäin. Joskus tarvitaan 
kellokas tai avainhenkilö, joka omalla esimer-
killään ja postauksillaan vakuuttaa toisetkin 
innostumaan mukaan. Perinteinen lehti-ilmoi-
tus on aina yhdenvertainen ja luotettava, jos 
se saadaan ilmaisjakeluna kotitalouksiin jaet-
tavaan lehteen. Maksullisissa maakuntalehdis-
sä liian monet mahdolliset osallistujat jäävät 
tiedon piirin ulkopuolelle. Yleistynyt tiedot-
taminen somekanavilla on riittävää, jos tämä 
on muodostunut jo yhteisön yhteisesti hyväksi 
kokemaksi menettelyksi. Yhteisön säännölli-
sesti käyttämä kokoontumistila ja sen ilmoi-
tustaulu voivat toimia myös, jos tiedossa on 
esimerkiksi, että viikottaiset kylätalon kunto-
salilla kävijät bongaavat tiedon ilmoitustau-
lulta. Kirjastot ja kansalais opistot voivat olla 
avuksi somessa tai ilmoitustaulujensa kanssa.

Paras ratkaisu on monikana-
vainen tiedottaminen, joka läh-

tee siitä, että tieto on selkeää, 
saavutettavaa, ymmärrettävää ja 

hyödylliseksi koettavaa. Tiedotta-
misen on oltava oikea-aikaista, että 

mahdollisimman monet ehtivät tarttua tilai-
suuteen ja muokata omaa ohjelmaansa. Jos 
tietoa jaetaan jo hyvissä ajoin, esimerkiksi yh-
teisön kvartaaliohjelmassa, on tärkeää muis-
taa uusia mainonta lähempänä itse tapahtu-
maa. Hyvä käytäntö on laittaa ennakkotieto 
liikkeelle, ns. save-the-day -viesti, ’varaa päi-
vä kalenteristasi’.

Hyvälläkään tiedottamisella ja aggressiivisella 
markkinoinnilla ei voi sitä paikata, jos dialogi-
tilaisuuden ajankohta on valittu väärin kohde-
ryhmän arvojen ja ajankäytön kanssa. Esimer-
kiksi koulujen syyslomaviikko voi vaikuttaa 
lasten ja nuorten ohella itse lapsiperheisiin, 
näiden vanhempiin ja isovanhempiin, mut-
ta myös opettajiin ja muuhun henkilöstöön, 
joka pitää syyslomaa ao. aikana. Joskus syksyn 
puutarha- ja muut ulkotyöt, puolukkametsät, 
muikunpyynti ja hirvenmetsästys voivat olla 
seikkoja, jotka estävät näistä luontoasioista 
kiinnostuneita valitsemaan dialogikeskustelun 
viikonloppuvapaan lauantain ohjelmaksi.

Vinkki! Jos oman kutsun tekeminen tuntuu haastavalta, 
niin tämän oppaan lopussa on pieni esimerkki, millainen kutsu  

voisi olla. Sen voi halutessaan jopa tulostaa ja täyttää ja viedä ilmoitus-
taululle dialogipaikkaan, kirjastoon, kauppaan tai johonkin, mistä  

dialogin kohderyhmän ja potentiaaliset osallistujat helpoiten voisi tavoittaa.
Sen voi myös täyttää, ottaa kuvan tai skannata ja jakaa vaikka somessa.
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13.Tulokset ja tulosten levittäminen  

 D ialogi itsessään ei välttämättä pyri 
konkreettisiin ehdotuksiin ja on-
gelmanratkaisuun. Sen tarkoitus 
on, meidän mielestä ja kokemuk-

semme kautta, rakentaa yhteisöllisyyttä, yh-
dessä tekemistä, vahvistaa erilaisia keskuste-
lu- ja kuuntelutaitoja, hyväksyvän ilmapiirin 
luomista, kunnioitusta, yhteisön keskinäistä 
luottamusta ja tunnettuutta, yhdessä tekemis-
tä eli juuri sitä, mistä arjen turvallisuuden tun-
ne ja myös yhteisön resilienssi syntyy ja saa 
evästystä. Mutta turvallisuuden tunnetta ja yh-
teisöllisyyttä täytyy ylläpitää ja ”ruokkia” sään-
nöllisesti.

Se voi olla myös korjaava toimenpide yhtei-
sölle, transformatiivinen, yhteisöpedagogi-
nen. Mutta se on mainio tapa vahvistaa koh-
deryhmän tai paikallisyhteisön turvallisuuden 
tunnetta, luottamusta ja resilienssiä, yhteis-
henkeä/me-henkeä, lievittää yksinäisyyttä ja 
antaa mahdollisuuden yhtävyyssyhteiden sol-
mimiselle ja löytämiselle. Dialogi nostaa esiin 
erilaisia palvelutarpeita/-aukkoja ja kerää hil-
jaista tietoa yhteisön hyvinvoinnista yleisem-
min. Yhdessä syöty ateria voi olla jo itsessään 
arvokas hetki, varsinkin poikkeusoloissa tai 
heti sen jälkeen.  

Tulos mihin pyritään, on resilienssi, luotta-
mus, yhteisöllisyys, uuden oppiminen, näkö-

kulmien avartaminen ja ymmärretyksi tulemi-
nen. Tämä eroaa  World Café -menetelmästä 
ja keskustelurungosta, jossa yhteisen keskus-
telun, ehdotusten ja äänestysprosessin kaut-
ta pyritään keskustelun jälkeen tiivistämään 
ja sopimaan yhteisiä ratkaisuehdotuksia esi-
merkiksi tunnistetulle turvallisuusongelmalle. 
Dialogi ei itsessään pakota tai pyri yhteiseen 
lopputulokseen. Se ei ole samanlainen demo-
kraattinen päätöksentekoväline – vaan enem-
mänkin demokratian edistämisen ja demokra-
tiassa tarvittavien taitojen edistämisen väline.
Dialogin toki  voi täydentää World Café -työ-
pajalla ja päinvastoin, mikäli siihen tulok-
seen tullaan dialogin yhteydessä, kun halutaan 
kartoittaa ja tehdä myös jotain konkreettista 
huolien ratkaisemisen eteen. Asiasta kiinnos-
tuneille mainion World Café -oppaan tiedot 
löytyvät linkkien ja vinkkien listalta.

Dialogin vetäjälle työpari/kirjuri on henkinen 
tuki ja tarvittaessa käytännön asioiden hoitaja. 
Dialogin jälkeen työparin kanssa on hyvä re-
flektoida ja arvioida tapahtuman järjestelyjä 
ja toteutumista sekä kiinnittää huomio kysy-
myksiin: Mitä tänään opimme dialogin järjes-
tämisestä? ja Miten voisimme tehdä eri tavalla, 
kenties jopa paremmin? On tärkeää pyytää pa-
lautetta myös osallistujilta ja yhteistyötahoil-
ta. Palautteen avulla opit ja vahvistut dialogin 
järjestäjänä.
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14.Vaikuttaminen ja Muutos

 H yvä dialogi johtaa ajatukseen, aja-
tus edelleen merkitykseen. Väi-
tämme, että dialogi vaikuttaa niin 
yksilöön, yhteisöön kuin yhteiskun-

taankin. Asian tai teeman mietiskely, peilailu 
toisten osallistujien kanssa, havainnot ja poh-
dinta, synnyttävät kaikki ymmärrystä. Asioi-
den ymmärtäminen ei tarkoita hyväksymistä, 
mutta edellä kuvatut vaiheet lisäävät suvait-
sevaisuutta.  Dialogi tilaisuutena antaa koke-
musta ja lisää osallistujien ja kaikkien toimi-
joiden, myös järjestäjien, osaamista. Dialogi 
luo mahdollisuuden vaikuttaa asioihin ja sen 
avulla voidaan löytää työkaluja asioiden eteen 
päin viemiseen tai muutokseen. Ehkä dialogin 
avulla löydetään uusia ideoita yhteiselle teke-
miselle ja toiminnalle sekä ratkaisuja ongel-
mallisiin asioihin, sillä parviälyssä on voimaa. 
Puheeksiottamista ja kuuntelemista voi harjoi-
tella, myös kommentointia saa kokeilla. Opi-
taan puhumaan vaikeistakin asioita. Dialogi voi 
toimia estradina tulla kuulluksi, paikkana ker-
toa omista huolista ja saada niihin helpotusta 
jo pelkästään puheen kautta. Koska jokaisel-
la on dialogissa oikeus omaan tunteeseen ja 
mielipiteeseen ja sen sanomisella kullakin on 
oma aikansa, lisää dialogi kykyä kuunnella ja 
sietää erilaisuutta. Huomaa voivansa kunnioit-
taa toisen mielipidettä ja oppii puhumaan toi-
selle kunnioittavasti. 

Dialogitapahtuma voi olla paikka tutustua uu-
siin ihmisiin sekä löytää kavereita ja vertaisia. 

Vertaistuen ohella jokaisella on mahdollisuus 
jakaa omaa osaamista ja kokea merkityk-
sellisyyttä. Tilaisuus edistää turvallisuutta ja 
vahvistaa turvallisuuden tunnetta. Yhteisellä 
ajattelulla saadaan haasteellisiin asioihin mit-
takaavaa, opitaan suhteuttamaan paikallinen 
asia isoon kuvaan, ja kuin kummasti “mörkö 
pienenee” kun sitä yhdessä ihmetellään! Asioi-
den yhdessä puiminen antaa rohkeutta ja lisää 
resilenssiä eli kestävyyttä. Syntyy usko ja toi-
vo tulevaisuuteen. - Hei, me pärjätään! Käsitys 
siitä, että on jaettu ymmärrys tai yhteinen asia, 
vaikkapa huoli, lisää turvallisuuden tunnetta 
kun tietää, ettei ole yksin asian äärellä.

Dialogi palvelee vapaan sivistystyön tavoittei-
ta. Sillä on yhteiskunnallinen tilaus eli merki-
tys saada ihmiset kokoon oppimaan ja kehit-
tymään yhdessä. Jos nyt joku kysyy MIKSI pitää 
tehdä dialogi - niin vastaamme: Dialogi on yh-
teisöllisyyden tunteelle tärkeää, sillä menetel-
mänä se auttaa meitä ymmärtämään toisiam-
me paremmin. Dialogi antaa mahdollisuuden 
yhteiselle ajattelulle ja itse tilaisuus toimii yh-
dessä kokemisen paikkana. Dialogi mahdol-
listaa. Dialogissa tapahtuu non-formaalista 
ja hiljaista oppimista. Kun dialogiin osallistu-
jien taustaa, ikää tai elämänkokemusta ei ra-
jata, vuorovaikutuksessa mahdollistuu elini-
käinen oppiminen. Keskustelussa saa kokea 
ahaa-elämyksiä, oppimisen riemua ja toiselta 
toiselle siirtyvää, jaettua osaamista, yhteisöl-
listä oppimista.   



21

15.Dialogi kerran, kaksi kertaa vai 
prosessin tapaan  jopa jatkuvasti?

 M e uskomme, ja kokemuksemme 
sen vahvistavat, että dialogi yhtei-
söllisen ja yhteisen ymmärryksen 
luojana on menettelytapa, joka 

voisi jäädä käytännöksi. Dialogi voisi jalostua 
kertaluonteisesta tapahtumasta säännölliseksi 
keskustelukulttuurin ja kohtaamisen keinok-
si. Dialogeja voi toteuttaa eri teemoilla kunkin 
yhteisön ajankohtaisia asioita käsiteltäessä, se 
soveltuu muidenkin kuin turvallisuusasioiden 
pohtimiseen! Dialogin avulla vaikeita ja han-
kalia kysymyksiä voidaan tarkastella mones-
ta eri näkökulmasta ja saada asian käsittelyyn 
mukaan mahdollisimman monta ääntä ja eri-
laista ajatusta. Dialogi kehittää kohti yhden-
vertaisuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä. 
Dialogin avulla voidaan kasvattaa sosiaalista 
pääomaa. Mikä tahansa dialogi, mistä tahan-
sa asiasta, huolesta tai muusta asiasta, mah-
dollistaa kohtaamista ja kuulluksi tulemista 
ja ruokkii yhteisöllisyyttä, resilienssiä ja arjen 
turvallisuutta.

Dialogin uusiminen liian nopeasti ei kuulos-
ta hyvältä idealta, ellei joku lause tai mietelmä 
jäänyt sovitusti keskeneräiseksi ja päätettä-
väksi jonkin määräajan puitteissa. Kun dialogi 
suljetaan ja päädytään konsensukseen tai yh-
teiseen ajatukseen/lopputulemaan, ei ole syy-
tä liian pian palata asiaan. Pieni miettimisai-
ka ja yhteisön yhdessä löytämän ajatuksen/
tiedon haltuunotto ja hyödyntäminen arjes-
sa ottaa vähän aikaa. Ehkä jotain toimintaa tai 
dialogissa löydettyä uutta tapaa pitää testata 
käytännössä, ja sitten joskus myöhemmin on 
sopivaa uudessa dialogissa nostaa asia jälleen 
esiin pohdittavaksi. Toimiko juttu?

Jos dialogissa sovitaan jostain uudesta asiasta, 
menettelystä tai toteutustavasta, toivottavas-
ti sille muistetaan myös sopia seuranta-aika 
ja palautteen keruu. Ensimmäisessä dialogis-
sa voidaan sopia aikataulu uudelle istunnolle, 
ja näin vältetään ensimmäiset tiedottamisen ja 
markkinoinnin karikot toisen dialogin osalta.

Dialogia voi käyttää yhteisön työkaluna ilman 
ongelman olettamusta. Dialogi voi pyöriä yh-
teisön tai yhdistyksen vuosikellossa samal-
la tavalla kuin vuosikokous, pääsiäiskokko tai 
kekrijuhlat. Dialogi voi olla uusi tapa jakaa yh-
teisökulttuuria ja uusi keino osallistaa jäseniä. 
Dialogin teemaa vaihtamalla se pysyy tuoreena 
ja mielenkiintoisena. Jos teema-aihe on suu-
ri, esimerkiksi iso ympäristökysymys, joka vai-
kuttaa tunnetasolla yhteisöön ja sen jäseniin, 
voi olla parempi kuitenkin, että teema ei poik-
koile, vaan kerätään rauhassa satoa, mielipi-
teitä, tunteita ja tunnelmia.

Dialogi voi olla myös pop-up-tyylinen tapah-
tuma verkossa on-line, vaikkapa Discordilla 
toteutettuna. Silloin kysymysten asetanta on 
toisenlainen ja päämääränä on päästä kon-
sensukseen, joka voidaan kertakokoontumi-
sella todentaa ja tehdä näkyväksi, esimerkiksi 
aloitteena, kannanottona tai julistuksena. Tä-
män yhdenkin kerran vuoksi kootut mielipiteet 
ja viisaat ajatukset on kuitenkin syytä doku-
mentoida jonnekin säilytystilaan, että yhtei-
söllä on ne käytettävissään, vaikka aiheeseen 
ei enää palattaisi. Ja pop-up-luonteisen dialo-
ginkin tuloksista voi joka tapauksessa tiedot-
taa edelleen.
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16.Kestävä ja resilienssi yhteisö 

 T ähän lukuun sopii kertomus Vekku-
la-nimisestä kylästä Jämsässä. Ku-
vittele, minkälainen yhteisö on gal-
lialainen kylä. Miten siellä ihmiset 

tuntevat toisensa kyläpäälliköstä kalakauppiaa-
seen asti. Ihmiset tuntevat toisensa, kulutus- ja 
asuintapansa, puheensa, partensa, ammattinsa 
ja perheensä. Juuri tällainen on Vekku-
la tänäänkin! Kymmenien vuosien 
ajan kylää ovat kehittäneet vii-
saat naiset ja miehet. Tupail-
toja ja kyläkäräjiä on istut-
tu. Kylän perinnetietoa on 
talteen otettu suullisista 
jutuista, perinnetyötapoja 
videoiden ja kylän histo-
riikki on kirjoitettu kirjoi-
hin ja kansiin. Näitä as-
kareita ja töitä tehden on 
käsitelty niin entiset asuk-
kaat kuin nykyisetkin. Kukin 
talo ja sen väki on tullut tutuk-
si. Kylän yhdistys on kerännyt ideoi-
ta kehittämissuunnitelmaksi ja tehnyt niistä 
hankkeita. Hankkeille on saatu rahoitusta kylän 
ulkopuolelta, mutta osa riihikuivaa rahaa hank-
keiden omarahoitukseksi on saatu tekemällä 
ahkerasti talkootöitä - ja saunavastoja. Sauna-
vastojen ohella on myyty linnunpönttöjä, t-pai-
toja, videoita, kirjoja ja vaikka mitä! 

Kylää on kehitetty määrätietoisesti, mutta 
myös yksilöt huomioiden. Jokaiselle asukkaal-
le on annettu arvonsa. Jokaisen talon ja sen 
asukkaan osuudella osana kyläelämää on mer-
kitystä. Parhaiten tämä yhteisöllisyys ja ihmi-
siin perustuva luottamus näkyy kylällä tehdys-
sä turvasuunnitelmassa. Suunnitelma huomioi 
jokaisen yksilön osaamisen ja erityisyyden, 
vahvuuden ja heikkouden. Kylään on syntynyt 
turvaverkko, joka kestää ja kantaa. Osa täs-
tä turvaverkosta on henkistä hyvinvointia, kun 
tunnetaan toinen toisensa ja välitetään naa-

purista. Osa turvaverkosta perustuu tietoon 
miten toimia häiriötilanteissa, mutta myös 
tietoon siitä, keitä me olemme ja minkälai-
sia me olemme. Kuka eniten tai ensimmäise-
nä tarvitsee apua kun tulee pitkä sähkökatko? 
Kuka osaa auttaa digiloikan kompuroinnissa 
kun älykännykkä halvaantuu? Tieto siitä, että 

turvallisuusasioita on ennakkoon yh-
dessä mietitty, lisää turvallisuu-

den tunnetta, elämän laatua 
ja resilienssiä, sosiaalista 

ja taloudellista kestävyyt-
tä. Osataan ja uskalletaan 
puhaltaa yhteiseen hii-
leen. Tiedetään miten ar-
jen saa sujuvaksi, myös 
häiriöoloissa.

Yhteisen suunnitelmalli-
sen kehittämistyön kautta 

Vekkulan kylä on tänä päivä-
nä todella pieneksi kyläksi hy-

vin pärjäävä. Vaikka kylän asukkai-
den keski-ikä on korkea, tietävät he paljon 

keinoja, miten pärjätä arkihuolissa. Erilaisia 
tilanteita on yhdessä harjoiteltu. On opeteltu 
pyytämään apua ja antamaan apua. Yhteinen 
ajattelu on luonut kylään resilienssiä ja kykyä 
kestää, joustaa ja sietää. Osaaminen on päivi-
tettyä, kaikilla on tiedossa kuka osaa mitäkin 
ja mistä hänet löytää. Osaaja tietää omat re-
surssinsa ja vastuunsa. Kun yhteiskunta har-
ventaa julkisia palvelujaan Vekkulan kaltaisten 
maaseutumaisten pikkukylien teiden varrel-
ta, on kylällä tähän omat ratkaisunsa. Mones-
sa yhteishankkeessa säästetään selvää rahaa, 
polttoainetta ja aikaa. Pärjätään hyvin ja pär-
jätään yhdessä.

Dialogi on menetelmä, jota Vekkula tietämät-
tään on käyttänyt jo ennen meidän tiimin jal-
kautumista kylään. He ovat osanneet keskustella 
keskenään ja kuunnella toisiaan jo ennen meitä.
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17.TURVALLISUUSTYÖN KYTKEYTYMINEN, VIRAN
OMAISTEN JA KUNTALAISTEN RAJAPINTA JA ROOLIT

 K enen tehtävä on järjestää dialoge-
ja paikallisyhteisössä? Kunnassa ja 
kaupungissa? “Tehtävänä” ehkä ei 
kenenkään. Enemmän on kysymys, 

kenellä ja miksi on halua ja tarvetta siihen? 
Onko siihen tarvetta jonkun tietyn ongelman 
yhteydessä? Tai paikallisen hyvinvoinnin, hy-
vinvointiin ja viihtyvyyteen liittyvien asioiden 
tukemisessa? Koetaanko asia vain lain edellyt-
tämäksi pakolliseksi osallistamisvelvoitteek-
si, vai onko se tapa elää ja ajatella, paikallinen 
kulttuuri?

Dialogia voi hyödyttää monella tavalla. Dia-
login avulla voidaan tukea paikallista kehit-
tämistä, turvallisuutta, tiedottamista, ympä-
ristöasioita, liikennettä ja sujuvaa asiointia. 
Dialogin yhdistäminen yhteisöä ympäröivään 
yhteiskuntaan on tärkeää, sillä yhteisön olo-
suhteet voivat olla myös riippuvaisia ulkoisista 
tekijöistä, ei vain yhteisön sisäisistä. Dialogin 
avulla voidaan kerätä ja koota toiveita ja tietoa 
palveluista, niiden puutteesta tai heikosta saa-
tavuudesta. Dialogin tulokset voivat hyödyttää 
myös palvelujen kehittämistä. Dialogi voi lisä-
tä yhteisön puheyhteyttä kuntasuunnitteluun 
liittyvissä asioissa. Dialogi voi kannustaa yh-
teisöä ja sen jäseniä tekemään aloitteita.

Dialogi sopii hyvin arkisiin asioihin, mutta eri-
tyisen tärkeä on ylläpitää dialogia viranomais-
ten ja kansalaisten, kuntalaisten, kanssa poik-
keusoloissa. Yhteisö voi olla moniääninen ja 
tuoda vaikeissa asioissa ja tilanteissa yhteisö- 
tai yhteiskunnan tasolla monia näkökulmia ja 
erilaisia toinen toisia tukevia ratkaisuehdotuk-
sia, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja resilienssiä. 

Dialogin avulla tuetaan myös omistajuutta ja 
välittämistä.

Koska dialogin toteuttaminen tai käynnistä-
minen poikkeusoloissa voi olla haasteellista, 
kaikki arjessa tapahtuva vuoropuhelu yksi-
löiden ja yhteisöjen kanssa ja välillä ja viran-
omaisten aito dialogi kuntalaisten kanssa ovat 
tärkeää ennalta estävää ja ennalta tukevaa työ-
tä arjen turvallisuuden ja resilienssin kannalta. 
Yhteiset ajatukset ja arvot kannattelevat silloin 
kun yhteisö tai yhteiskunta on poikkeusolois-
sa, kun arjen turvallisuutta ja tilanteita ravis-
tellaan ja koetellaan.

Yksi hieno esimerkki matkamme varrella on 
Jämsästä, missä kyläyhteisö oli aktiivises-
ti mukana kylien turvallisuustyössä ja kylien 
turvallisuussuunnitelman tekemisessä, useis-
sakin hankkeissa. Tämän aikaisemman työn 
merkitys ja tulos näkyi ja toimii konkreetti-
sesti poikkeusolojen aikana kannattelevana 
voimana. 

Dialogisuus muiden toimijoiden kanssa omas-
sa ympäristössä on tärkeä, koska asiat liitty-
vät usein isompii kokonaisuuksiin, eivätkä ta-
pahdu irrallisena muusta ympäristöstä. Oma 
yhteisö ei ole irrallinen muusta ympäristöstä, 
viranomaisista, julkisista tahoista. Sitä ei voi 
irrottaa muusta ympäröivästä maailmasta.

Dialogi voi toimia tartuntapintana ulkopuoli-
seen yhteisöön, sen avulla voidaan löytää yh-
teyksiä ja vuorovaikutuksia, joita muuten ei 
huomattaisikaan. Ja dialogi oman yhteisön si-
sällä tuo esille yhteisön moniäänisyyden.
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18.ESIMERKKEJÄ JA VINKKEJÄ 
ERITYYPPISISTÄ DIALOGEISTA 

 T ässä viimeisessä kappaleessa ku-
vaamme, minkälaisia dialoge-
ja olemme toteuttaneet ja mit-
kä ovat saavutetut kohderyhmät 

ja niiden mahdolliset erityispiirteet. Meidän 
listaa voi käyttää vaikka esimerkkitapauksi-
na, joiden varaan omaa dialogia suunnitella 
ja kehittää.

Työpajan voi rakentaa kohderyhmän valin-
nan avulla. Meidän kokemuksesta helpointa 
on tarkastella dialogeja eli työpajoja kohde-
ryhmittäin - ketkä olivat keskusteluissa muka-
na? Alla mainittujen kohderyhmien ääni saatiin 
meidän case-tapauksissa kuuluviin ja kirjatuk-
si. Erityismaininnat, jos niihin on tarvetta, ovat 
tekstin yhteydessä kunkin ryhmän kohdalla.

HAASTAVAT 
ELÄMÄNTILANTEET
mm. toimeentulohaasteet,  
perus- ja digitaitohaasteet

● vähällä rahalla 
toimeentulemisen vaikeudet

● heikot digitaidot, 

ei varaa laitteisiin

● kohtaamispaikkojen 
ollessa suljettuja koronan 
vuoksi, oli vähän paikkoja, 
joissa sai vertaistukea tai 
saattoi asioida ja hoitaa 
omia arkisia asioita, kuten 
KELA- ja muut sosiaaliasiat

● kohderyhmä koki tulevansa 
turhan helposti ohitetuksi ja 
olevansa vailla merkitystä. 
Liian harvoin pysähdytään 
heiltä aidosti kysymään, 
mitä mieltä sinä olet?
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IKÄIHMISET

●  työpajoissa oli eläkeläisiä 
erilaisilla asuinalueilla, 
kerrostalovaltaisissa lähiöissä sekä 
harvaan asutulla maaseudulla

● keskeistä taloushuolet, sujuva 
arki yksinasuvana ja heikot digitaidot

● kokemus ”koronasaarrosta” 
ja ylisuojelusta

● parhaiten toimi keskellä 
päivää tuotettu dialogi, jonka 
yhteydessä oli yhteisöllinen 
lounas. Korona-aikana liian paljon 
ruokailtiin yksin ja vietettiin 
kotona aikaa yksinäisyydessä.

● mielenkiintoisia keskusteluja 
pelosta ja uhkaavista 
tilanteista, oudoista kulkijoista 
ja ovikellon soittajista.  

●  huoli lähipalveluista, 
puheenaiheena tuleva 
hyvinvointialue

● keskivertoa vahvemmat 
turvaverkot verrattuna 
kaupunkeihin, omavaraisuutta 
ja kykyä selvitä omillaan

● kyläsuunnittelulla tehty valtavan 
hienoa työtä, samoin kylien 
turvallisuussuunnittelutyöllä. 
Sydänpiirin kehittämishankkeilla 
ollut merkitystä koettuun 
hyvinvointiin (caset 
Keski-Suomessa).

HARVAAN ASUTULLA 
MAASEUDULLA ASUVAT, 
ERI-IKÄISET ASUKKAAT
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OSALLISUUDEN JA 
KOTOUTTAMISEN HAASTEET 
MAAHANMUUTTAJA-
TAUSTAISTEN JA 
VIERAS   KIELISTEN ASUKKAIDEN 
KOHDALLA. 
SYRJÄYTYMISEN JA SYRJINNÄN RISKIT

● työpajojen ohella toteutettiin toimialan 
haastatteluja, joissa koottiin havaintoja mi-
ten heikossa asemassa suomen kieltä huo-
nosti osaavat asukkaat ovat erityisissä ja 
poikkeavissa tilanteissa. Yhteisten huolten 
käsittelyn keinoksi ja luottamuksen synnyt-
tämiseksi tarjottiin dialogia ja kuulemista.

● yksi havainto oli edustuksellisuus - asuk-
kaat toivoivat että heidän keskuudessaan ole-
vat ’viisaat miehet’ hoitaisivat yhteisiä asioita 
→ asian hoitamiseksi ja luottamuksen herät-
tämiseksi olisi voitu järjestää enemmän avoi-
mia dialogeja, joissa tulkkaus, ja jokainen 
olisi päässyt sanomaan oman asiansa ja tul-
la kuulluksi. Edustuksellisuus helposti vesit-
tää viestin ja antaa valtaa pois itse toimijalta.

● suuria kulttuurisia eroja miten koronatie-
toa oli saatavilla, olivatko tietolähteet ulko-
mailla tai saatiinko/ymmärrettiinkö Suomen 
(terveys-)viranomaisten tarjoamaa tietoa
- koronavaihdeiden aikaista vihapuhetta ja  
huonoa käytöstä oli koettu. Vieras-
kieliset kokivat olleensa 
huonommassa ase-
massa tiedonsaan-
nin, turvaverkko-
jen ja auttamisen 
suhteen.

RUOTSINKIELINEN 
VÄESTÖ

● selvitystyömme jalkautui Pietar-
saareen ja sitä ympäröivään ruotsin-
kielisten asukkaiden asuinalueeseen

● toteutettiin etäyhteyksin 
ruotsinkielinen koulutus kuntien 
nuorisotyöntekijöille; koulutuksen 
aiheena dialogi ja muut osallistavat 
menetelmä nuorten kuulemiseksi 
ja mukaan ottamiseksi

● yhteistyökumppanina Folkhälsan 
ja After Eight -nuorisokahvila

● kannustamme muutenkin 
kieli  kylpyyn ja vaikkapa 
kieleilyyn ja kokeilemaan 
dialogia myös muilla kielillä.

HAAVOITTUVASSA 
ASEMASSA/ELÄMÄN-
TILANTEESSA OLEVAT 
YKSINHUOLTAJAÄIDIT, 
JOILLA MAAHAN-
MUUTTAJATAUSTA

●  erityistä; ei turvaverkkoja, 
mahdollista perheväkivaltataustaa

●  heikot yhteiskuntataidot, koska 
ei mahdollisuutta kouluttautua 

tai saada työkokemusta 
lastenhoidon vuoksi

● dialogi soveltui 
erittäin hyvin 
vertaistuen paikaksi
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NUORET

● muistettava erityisyys, alaikäisten 
kuulemisessa mahdollisesti tarvittavat 
luvat huoltajilta, kohderyhmänä voi olla 
haastavaa saada puhetta syntymään 
arkaluonteisista asioista kaveriporukan 
kesken puhua arkaluonteisia asioita  
→ teemat oltava ennakkoon mietittyjä

● toteutuksena nuorten dialogi(t) 
verkossa → hyvää Discordissa 
anonyymiys, suhteessa vetäjään ja 
myös osallistujien kesken. Totesimme, 
että on suuri tarve verkossa tehtävälle 
työlle, tiloille ja dialogeille. Myös alan 
rahoitus on riittämätöntä, sillä chat-
päivystykset tarvitsevat resursseja ja 

koulutusta. Koronan aikana moni toimija 
oli lopettanut, keskeyttänyt tai sulkenut 
toimintansa määräajaksi. Lomasesonkien 
aikana nuorten talot ja heidän parissa 
tehtävä toiminta olivat suljetut. 

● dialogia valmisteltaessa on valittava 
toteutuspaikka ja -tapa huolella. Kutsuuko 
nuoret dialogin järjestäjän omaan tilaan 
vai meneekö tapahtumansa kanssa 
nuorten tiloihin tai tuttuun paikkaan. Me 
kokeilimme työpajoissa näitä molempia.

● dialogin vetäjä tarvitsee 
verkkotyökalujen ja -tilojen taitoja, 
nuorilla itsellään on kyllä osaamista.



28

Kohderyhmäjaottelun ohella toiseksi tarkaste-
lunäkökulmaksi nousee itse menetelmä - siis 
miten, missä ja milloin työpaja toteutet-
tiin? Toteutimme dialogeja maaseutumatkai-
luyrityksissä, kylätaloilla, kaikille avoimissa 
kokoontumispaikoissa, puistoissa, erityisesti  
nuorten kokoontumistiloissa, nuorille yhteis-
työssä oppilaitoksen tai paikallisen nuorten 
parissa toimivan järjestön kanssa ja on-line 
Discordin sovelluksen avulla. Kahden maa-
kunnallisen toimijan kanssa tehtiin selvi-
tys Teamsin avulla haastatteluna, jolloin ha-
vainnot liittyivät maahanmuuttajataustaisten 
asukkaiden hyvinvointiin ja edunvalvontaan. 
Työpaja voitiin toteuttaa yhteistyössä vapaan 
sivistystyön opiston tai kyläyhdistyksen kans-
sa. Dialogiajankohtaa valitessa voi myös huo-
mioida, että vuodenaika voi vaikuttaa osallis-
tumiseen tai saavutettavuuteen. Kesäaikaan 
on paljon enemmän mielenkiintoisia paikkoja 
tarjolla toteutukseen. 

Kolmatta näkökulmaa edustaa skaala, jolla 
kokemuksia ja mielipiteitä nousi esiin. Oli 
hyvin yksilöllisiä ja henkilökohtaisia kokemuk-
sia ja ajatuksia, mutta vastaavasti on myös hy-
vin yhteisöllisiä kommentteja. Yhden asukkaan 
mielipide kerrostaloasumisen onnistumisesta 
tai ongelmista kontra laajemman asuinalueen 

perspektiivi, koko kylän tai korttelin ääni. Niin, 
dialogissa jokuhan voi puhua yhdestä eläkeläi-
sestä ja hänen kohtalostaan, tai sitten yleensä 
eläkeläisten asemasta yhteiskunnassa. Emme 
eritelleet mielipiteistä ja kommenteista onko 
kyse yksiäänisestä vai yhteisöllisestä huolesta 
tai havainnosta.

Neljäs tapa muistella ja havainnoida käytyjä 
dialogeja ovat muistiinpanot eri työpajoista 
(lista ohessa). Näitä työpajoja on jälkeenpäin 
mahdollista verrata toisiinsa ja luoda havain-
tojen avulla johtopäätöksiä ja suosituksia.

● 29.12.2020 ja 3.6.2021 Jämsässä 
nuorten turvallisuustyöpajan 
valmistelut yhteistyössä Jämsänlaakson 
Setlementin ja Paunun koulun kanssa

● 26.- 27.5.2021 Pietarsaari ja 
ruotsinkielinen rannikkoseutu 
lähellä Vaasaa

● 29.5.2021 Turussa Auralan 
Setlementin kanssa yhteistyössä 
vieraskieliset yksinhuoltajaäidit

● 31.8.2021 Jyväskylässä kaksi 
dialogikeskustelua Keltinmäen Keitaalla

● 2.9.2021 Jämsässä 
nuorten ’Turvallinen koulutie’ 
produktio ja työpaja

● 9.9.2021 Jämsässä Juokslahden 
ja Vekkulan kylien dialogi

● 27.9.2021 Jämsässä Länkipohjan 
maaseutumaisen asuinalueen dialogi

● 13.10.2021 Jyväskylässä kaksi 
dialogikeskustelua Huhtasuon 
yhteistoimintapisteellä

● 2021 vk 52 nuorten digiosalli-
suustyöpajat Discordin avulla
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19. LINKIT JA VINKIT  

 T urvallisuusdialogien pilotoinnissa 
oikeusministeriön rahoittaman Ko-
rona 2020 turvallisuus -hankkeen 
yhteydessä meillä ei ole ollut tar-

koitus matkia tai kopioida jotain tiettyjä me-
netelmää tai mallia, vaikka monista työkaluis-
ta ja lukuisista dialogitapahtumista olemmekin 
inspiraatiota vuosien varrella saaneet. Tarkoi-
tus on inspiroida ja kannustaa kokeilemaan ja 

oppimaan uutta, madaltaa kynnystä kokeilla ja 
tehdä siitä myös omannäköistä. Kun  innostuu 
ja haluaa oppia lisää, löytyy kyllä monia hy-
viä tunnettuja menetelmiä, työkaluja ja kou-
lutuksia. Tärkeintä on uskaltaa kokeilla, koh-
data ja tarjota mahdollisuuksia kohtaamiselle 
ja yhteisöllisyydelle. ”Kyllä osaaminen ja taidot 
karttuvat kun vain uskaltaa.” 

● Erätauko - Jotta Suomesta tulisi 
maailman parhaiten keskusteleva 
kansa – www.eratauko.fi

● World Café, Opas deliberatiivisen 
World Cafén järjestämiseen 

 Teksti: Pihla Ruuskanen, Helka 
Körkkö ja Noora Karumaa. 

 Suomen Setlementtiliitto, Uusi paikallisuus 
-hanke, 2015. www.setlementti.fi

● Rikoksentorjunta: www.rikoksentorjunta.fi  
Sivuilta löytyy Suomen 
rikoksentojruntatyön oppaat ja 
työkalut mm. seuraavista aiheista:

● Paikallinen työ 
● Yhteisöllisyyden lisäämisen keinoja 
● Naapuriapu 
● Naapurisovittelu ja naapurustotyö 
● Yhteisökoordinaattoritoiminta 
● Hyvien väestösuhteiden edistäminen 
● Turvallisuuskävelyt 
● Turvallisuuskysely 
● Turvallisuustyön itsearviointityökalu
● Avustukset
● Rikoksentorjuntakilpailu

● TUTUSTU DEMOKRATIAPALVELUIHIN. 
Löydä vaikuttamisen kanavat. Miten 
haluat vaikuttaa? www.demokratia.fi

● Nuorisoalan sivut: https://nuorisoala.fi/
palvelut/demokratiakasvatus-ja-osallisuus/

● THL osallisuuden sivut: https://thl.fi/fi/
web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-
johtaminen/osallisuuden-edistaminen/
heikoimmassa-asemassa-olevien-
osallisuus/osallisuuden-osa-alueet-ja-
osallisuuden-edistamisen-periaatteet 

● Keski-Suomen kylät: https://
www.keskisuomenkylat.fi/kylien-
kehittaminen/kylasuunnitelma/

● Miten järjestää turvallinen tapahtuma? 
(alla olevista linkeistä lisätietoa ja 
apua!) https://www.keskisuomenkylat.
fi/kylien-kehittaminen/turvallisuus/

● Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi 
tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen 
kunnissa: https://rikoksentorjunta.fi/-/
uusi-julkaisu-turvallisuussuunnittelusta

● Kylän turvallisuustyö näkyväksi -opas: 
http://www.xn--kylturvallisuus-2kb.fi/opas/
Kyl%C3%A4n_turvallisuusty%C3%B6_ 
n%C3%A4kyv%C3%A4ksi

OSALLISUUS
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Opas dialogitapahtuman 
keskusteluosuuden vetäjälle

D
ialogin vetäjän opas on osa isom

paa kokonaisuutta, ’D
ialogitilaisuuden jär-

jestäjän opas’. Täm
ä opas kertoo sinulle, m

iten dialogitapahtum
a (työpa-

ja/istunto) juoksutetaan toteutuspäivänään. O
n järjestäjän valinta, kestää-

kö tapahtum
a koko päivän, puoli päivää, illan tai kokonaisen viikonlopun. 

Jos dialogista m
uodostuu sarja pieniä keskustelutilaisuuksia tai useita erilli-

siä työpajoja, on parasta jakaa ne teem
oittain toteutettavaksi. Täm

ä helpot-
taa dokum

entointia. Vetäjän lisäksi ’dialogin työntekijöitä’, eli operaattoreita, 
ovat kirjuri ja m

ahdollinen avustaja sekä järjestäjän vastuuhenkilö. 

O
PA

STA
 VO

I KÄ
YTTÄ

Ä
 CH

ECK-LISTA
N

A
  

– n
ä
m

ä
 a

sia
t on

 teh
ty, h

u
om

ioitu
 ta

i m
u
istettu

.

1. Ennen osallistujien saapum
ista 

operaattorit (vetäjä, kirjuri 
ja avustaja) VA

LM
ISTA

VA
T 

SA
LIN

 työpajaa varten; 
tuolit, pöydät, vapaat seinät 
m

uistiinpanopapereita varten, 
juom

avettä ja laseja sivupöydälle      ⃣ 
   ⃣ 

2. O
sallistujien SA

A
PU

M
IN

EN
 

JA
 ILM

O
ITTA

U
TU

M
IN

EN
 

työpajaan, varm
istetaan 

että (osallistujilta etukäteen 
pyydetty ja toim

itettu) tieto 
m

ahdollisista erityisruokavalioista 
on saavuttanut keittiön      ⃣ 

   ⃣ 

3. TERVETU
LO

A
 -SA

N
A

T, joiden 
ohella annetaan yleisohjeistus 
paikasta, kuten ohjeet 
sosiaalitilasta, hätäpoistum

isteistä 
ja evakuoinnin kokoontum

ispaikasta 
sekä paikkatiedot m

ahdollista 
112-tilannetta varten      ⃣ 

   ⃣ 

4. O
peraattoreiden (vetäjä, 

kirjuri ja avustaja) ja 
paikallisen yhteyshenkilön 
ESITTÄ

YTYM
IN

EN
      ⃣ 

   ⃣ 

5. O
sallistujien toteam

inen, 
nim

ilaput esiin      ⃣ 
   ⃣ 

6. SO
VITA

A
N

 KÄ
YTÄ

N
TEISTÄ

, 
saako tapahtum

assa 
valokuvata ja kuvia jakaa. 
H

U
O

M
! M

u
tta

 jos m
u
k
a
n
a
 

on
  a

la
ik

ä
isiä

, h
eid

ä
t p

itä
ä
 

h
u
om

ioid
a
 erik

seen
. A

la
ik

ä
isille 

jä
rjestettä

vien
 tila

isu
u
k
sien

 ja
 

ku
u
lem

isten
-ku

va
a
m

isten
 koh

d
a
lla

 
on

 om
a
t sä

ä
n
n
öt ym

s.      ⃣ 
   ⃣ 

7. Päivän LU
KU

JÄ
RJESTYKSEN

 
TO

TEA
M

IN
EN

/JA
KA

M
IN

EN
      ⃣ 

   ⃣   

8. KESTO
STA

 JA
 TA

U
O

ISTA
 

SO
PIM

IN
EN

      ⃣ 
   ⃣   

9. Vetäjä kertoo osallistujille 
dialogin PERU

STEET JA
 SÄ

Ä
N

N
Ö

T, 
todetaan että lopputulos on 
osallistujien aktiivisuuden sum

m
a

● säännöt: kännykät pidetään 
äänettöm

inä ja m
ielellään poissa 

kokonaan. Kunnioitetaan toisen 
puheenvuoroa om

alla kuuntelulla, 
pyydetään puheenvuoroa, jokaisen 
m

ielipide on yhtä arvokas      ⃣ 
   ⃣ 

10.  TA
RVIKKEID

EN
, kuten post-

it-laput ja kynät, jako pöytiin, ellei 
ole jo valm

iiksi jaettu saliin      ⃣ 
   ⃣ 

Regina Järg-Tärno ja  
Sirpa Pekkarinen, 
Suom

en Setlem
enttiliitto ry, 

w
w

w
.setlem

entti.fi 
Kuvitus: 
Kati Kinnunen, Graa

M
ateriaalit on toteutettu 

yhteiseen käyttöön 
oikeusm

inisteriön paikalli-
sen rikoksentorjunnan ja 
yhteistyöhankkeiden tuella.  
w

w
w

.rikoksentorjunta.fi 

D
ialogin aihe: ..........................................................................................................................

Päiväm
äärä: .............................................   Kellonaika: ....................................................

O
sallistujam

äärä: ..................................................................................................................

Vetäjän (ja kirjurin) nim
i: ..................................................................................................
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KESKU
STELU

N
 SU

U
N

TA
: Vetäjä oh-

jaa keskustelua sellaiseen suuntaan, 
että osallistujat löytävät ratkaisuja ja 
vaihtoehtoja uudenlaisille toim

innoil-
le. Ratkaisuille ja toim

innoille tun-
nistetaan tekijät ja resurssit. Tar-
vittaville toim

enpiteille rakennetaan 
tavoiteaikataulu, m

illoin oltava asioi-
ta arvioitavana, m

itkä ovat arvioin-
nin m

ittarit, m
iten kerätään palau-

tetta jne. H
yvä dialogi johtaa siihen, 

että tulee yhteinen ym
m

ärrys vähin-
tään yhdestä asiasta ja siihen liitty-
vä päätös jatkotoim

enpiteeksi. Kuka 
tekee, m

illoin jne. D
ialogin lopputu-

loksen (idean yhteiselle tekem
isel-

le, m
uutokselle) om

istaa yhteisö itse 
– ei yksittäinen osallistuja tai vetäjä.

M
ITÄ

 TA
RVIKKEITA

 TA
RVITA

A
N

 
TYÖ

PA
JA

A
N

? Post-it-lappujen ja ky-
nien ohella tarvitaan isoja papereita 
seinille ja tusseja. Fläppitaulun paperit 
toim

ivat, m
yös A3-kokoiset arkit. W

hi-
teboard-taulu om

ine tusseineen auttaa 
vetäjää selostam

aan asiaa kaavioilla tai 
m

uistiinpanoilla. Erilaiset teipit, sakset, 
sinitarrat ja nastat osoittautuvat kyllä 
tarvituiksi! Kokeneella vetäjällä/kirju-
rilla ovat näm

ä usein m
ukana salkussa 

tai pakissa. M
eidän työpajoissa kysy-

m
yksiin liittyvät vastauslaput ja kom

-
m

entit kiinnitettiin seinille otsikkoark-
kien/teem

akysym
ysten yhteyteen ja 

sitten ne valokuvattiin dokum
entointia 

varten. Vetäjän tyylistä riippuu, tar-
vitaanko paikalle videotykkiä ja val-
kokangasta. Videoklippi tai w

w
w

-si-
vujen esittäm

inen elävöittää puhetta 
ja voi m

urtaa jäätä. Erilaisia turvalli-
suusvinkkejä voi esitellä osallistujille 
ja näyttää esim

erkkejä hyvistä käytän-
teistä. N

äitä tilanteita varten on hyvä, 

että vetäjän käytettävissä on toinen 
läppäri kuin kirjurin käyttäm

ä doku-
m

entointiin varattu kone. Joskus on 
tarpeen, että salissa tai yleensä pai-
kalla on m

ahdollisuus tulostaa joku 
paperi, ja tähän tarpeeseen voi olla 
kätevää olla m

ukana m
uistitikku, jol-

la siirtää tiedostoja tulostusta varten, 
esim

erkiksi paikan toim
istoon. (Tai 

m
ahdollisesti lähettää s-postilla?)

H
U

O
M

. Jos työp
a
ja

 toteu
teta

a
n
 ositta

in
 

ta
i tä

ysin
 etä

n
ä
, T

ea
m

s- ta
i D

iscord
-yh

-
teyk

sin
, on

 sitä
 tä

rk
eä

m
p
ä
ä
 su

u
n
n
i-

tella
 fa

silitoin
ti ja

 d
ok

u
m

en
toin

ti.

M
ITÄ

 VO
IM

M
E TO

D
ETA

 A
IKA

TA
U

-
LU

STA
? Lyhyim

m
illään dialogi kes-

tää kolm
e tuntia taukoineen. Kol-

m
en tunnin dialogiin harvoin m

ahtuu 
erillistä ruokailua, ellei tapahtum

aa 
aloiteta juuri sillä osiolla. Asian (tee-
m

an) haltuunotto ottaa aikansa. M
yös 

keskustelut viriävät eri lailla eri ih-
m

isten kesken. Arvokkainta dialo-
gi on silloin, kun siinä syntyy yhtei-
nen ajatusta erillisistä m

ielipiteistä 
ja tilaisuus päättyy konsensukseen.

M
ielenkiintoista on m

yös, jos dia-
logi voidaan toteuttaa kaksiosaise-
na, jatkum

ona, jossa yksilö voi pohtia 
ydinkysym

ystä itsekseen kokoontu-
m

isten välillä ja löytää siihen rauhas-
sa om

ia ratkaisuehdotuksiaan. Toi-
sella kokoontum

iskerralla palataan 
asiaan ja kootaan näitä näkem

yksiä.

● D
ia

log
it 

ed
istä

vä
t 

yh
teisöllisyyttä

, 
a
rjen

 tu
rva

llisu
u
tta

 ja
 resilien

ssiä
.

● D
ia

log
ien

 p
itä

m
in

en
 on

 m
u
k
a
va

a
, 

h
a
u
sk

a
a
, op

etta
va

ista
, 

m
erk

ityk
sellistä

 ja
 p

a
lk

itseva
a
. 

● R
oh

k
ea

sti k
ok

eilem
a
a
n
!

11.  JO
H

D
A

N
TO

 päivän teem
aan, 

sovitaan, pysyykö teem
a aiheessa, 

joka ennalta sovittu/ajateltu - vai 
onko joku toinen ajankohtaisem

pi 
asia m

ielessä (fokusointi)      ⃣ 
   ⃣ 

12. SESSIO
 1 alkaa, läm

m
ittely-

kysym
ys, harjoitellaan 

m
ielipiteen esiin tuom

ista
● esim

erkki: M
itä m

ieltä olen, 
onko hyvä vai huono asia että 
yhdessä m

ietim
m

e m
eidän yhteisön 

turvallisuutta? Perustele m
ielipidettäsi 

- osaatko sanoa, m
itä etuja tai haittoja 

yhdessä m
iettim

isestä voisi olla?      ⃣ 
   ⃣ 

13. EN
SIM

M
Ä

IN
EN

 TEEM
A

KYSYM
YS 

→
 kunkin om

a vastaus joko suulli-
sesti tai lapulla, m

uistetaan vuoro-
puheluluonne, annetaan palautetta, 
avataan asiaa, pohditaan yhdessä
● esim

erkki A: M
iten ja m

issä 
asuinalueen turvattom

uus näkyy? 
M

istä asioista tai ihm
isistä se johtuu? 

● esim
erkki B: O

nko tilanne lisännyt 
turvattom

uuden tunnetta asukkaassa/
asukkaissa, jos on, niin m

illä tavalla?      ⃣ 
   ⃣ 

14. VÄLIKESKUSTELU jos sille tarvetta
● esim

erkki A: M
iten olisi voinut 

itse toim
ia turvattom

uuden tunteen 
pienentäm

iseksi, estäm
iseksi?  

M
ikä m

eitä estää toim
im

asta? 
● esim

erkki B: M
iten tilanteessa  

olisin voinut itse auttaa ja ketä?  
M

ikä m
eitä estää auttam

asta?      ⃣ 
   ⃣ 

15. TO
IN

EN
 TEEM

A
KYSYM

YS 
→

 vastaus
● esim

erkki: M
ikä on turvaverkko 

ja m
istä/kenestä se m

eidän 
yhteisössä voisi koostua?      ⃣ 

   ⃣ 

16. M
A

H
D

O
LLIN

EN
 RYH

M
Ä

TEH
TÄ

VÄ
● esim

erkkejä aiheeksi: 
- M

inkälaista turvallisuuskoulutusta  
   on olem

assa? 
- M

iten m
e yhteisönä voisim

m
e oppia     

   lisää turvallisuustaitoja? 
- M

itä on resilenssiys? 
- M

iten sitä voi kehittää?       ⃣ 
   ⃣   

17. D
IA

LO
G

I JA
TKU

U
 

vetäjän valm
istelun ja 

toteutuksen puitteissa      ⃣ 
   ⃣ 

18. P
id

etä
ä
n
 1

.ta
u
k
o n

oin
 

1
½

 tu
n
n
in

 k
u
lu

ttu
a      ⃣ 

   ⃣ 

19. SESSIO
 2      ⃣ 

   ⃣ 

20. R
u
ok

a
ta

u
k
o      ⃣ 

   ⃣   

21. SESSIO
 3      ⃣ 

   ⃣ 

22. T
a
u
k
o      ⃣ 

   ⃣ 

23.  SESSIO
 4       ⃣ 

   ⃣ 

24. PA
LA

U
TEKESKU

STELU
      ⃣ 

   ⃣ 

25.  JA
TKO

TO
IM

EN
PITEISTÄ

 
SO

PIM
IN

EN
 (dialogin lopputulos)      ⃣ 

   ⃣ 

26. LO
PPU

PU
H

EEN
VU

O
RO

, 
kiitokset      ⃣ 

   ⃣ 

27. M
ahdolliset kahdenkeskiset 

KESKU
STELU

T      ⃣ 
   ⃣ 

28. O
peraattoreiden ja paikallisen 

vastuuhenkilön lyhyt PA
LA

VERI, 
yhdessä sovittavat asiat; m

m
. 

laskutus, dokum
entointi, 

yhteydet viranom
aisiin       ⃣ 

   ⃣ 

2/2



kUTsU  DIALOGITAPAHTUMAAN 

Hei! 
Järjestämme keskustelutilaisuuden

Päivämäärä: ..................................................

Kellonaika:....................................................

Paikka:...........................................................

........................................................................

Aihe / teema: ......................................................

.................................................................................

Kohderyhmä: .....................................................................

..............................................................................................

Järjestäjän yhteystiedot: ........................................

.............................................................................

............................................................................

Lisätietoa saa: .....................................................

Puh.nr. .................................................................

Haluaisimme kuulla, mitä Sinä ajattelet asiasta?

Tule mukaan, kerro ja kuuntele!

Ilmoittautumiset: .................................mennessä

Lämpimästi tervetuloa mukaan!



Dialogitapahtuman järjestäjän opas on tarkoitettu kaikille asuina-
lueensa tai yhteisönsä turvallisuudesta ja turvallisuuden tunteesta kiin-
nostuneille henkilöille ja muille, jotka haluavat järjestää turvallisuus-

dialogeja. Turvallisuusdialogi on ohjattu keskustelutilaisuus, jossa 
käsitellään turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen liittyviä asioi-
ta. Nämä asiat voivat olla konkreettisia aiheita, huolia tai epäkohtia, 

tai abstraktia, yleistä keskustelua nykytilasta tai tulevaisuudesta. 

Turvallisuusdialogit kytketään tässä kontekstissa turvallisuuden edistämisen 
työkaluksi ns. rikoksentorjunnan turvallisuuden tunteen edistämisen yhteisö-
pedagogiseksi välineeksi. Turvallisuusdialogin järjestäjän oppaassa käymme 
läpi dialogitapahtuman järjestämisen ideointi- ja suunnitteluvaiheesta toteu-
tusvaiheeseen aina tapahtuman päättämiseen ja palautteeseen asti. Tarkoi-
tuksena on antaa käytännön vinkkejä ja neuvoja dialogitapahtuman toteut-
tamiseen. Näistä vinkeistä olemme itse hyötyneet. Olemme havainnoineet 

dialogitapahtumien palautteita ja tarkasteleet omaa toimintaamme kriittisesti.

Onnistuneita ja aivan huippumahtavia 
dialogitapahtumia turvallisuudesta!


