
 
 

Kansanedustajat kylään -konsepti 
 
Kansanedustajat kylään -konseptissa päättäjät kutsutaan tutustumaan Arvokas-
ohjelman toimintaan käytännössä – konkreettisesti Arvokas-hankkeiden kautta. 
 
Tutustumiset tehdään yksi kansanedustaja kerrallaan tai mukaan voi kutsua myös 
isomman joukon päättäjiä. Kannattaa kuitenkin miettiä jokaiselle kutsuttavalle 
kansanedustajalle myös jotain konkreettista tekemistä: pyritään tarjoamaan käytännön 
vilkaisu hankkeen/järjestön arkeen. Voitte esimerkiksi järjestää: 
 

• Keskustelutilaisuuden, johon osallistuu kansanedustajia ja hankkeen toimintaan 
osallistuvia henkilöitä. Aiheena esimerkiksi eriarvoisuus valitsemastanne 
näkökulmasta. 

• Toiminallisen tilaisuuden, jossa kansanedustaja saa mahdollisuuden tututusta 
toimintaan. Esimerkiksi sirkus voisi olla hyvä vetonaula tapahtumassa. 
Sirkuksesta löytyy myös erilaisia harjoitteita, joiden kautta voi antaa osallistujille 
kokemuksia esim. ilman yhteistä kieltä toimimisesta. 

• Esittelytilaisuuden, joka keskittyy alueellisen tai yhteiskunnallisen ongelman 
osoittamiseen ja ratkaisuehdotuksen esittämiseen.  

 
Tilaisuuksia voi ilomielin järjestää myös Arvokas-yhteistyössä, eli muiden Arvokas-
hankkeiden kanssa yhdessä. Tästä hankkeet voivat vapaasti sopia keskenään, tai tukea 
voi pyytää koordinaatiohankkeelta. Mukaan voi kutsua myös muita oman organisaation 
hankkeita, joskin painopisteen toivotaan olevan eriarvoisuus- ja osallisuusaiheissa. 
 
Vetovastuu tilaisuuksien järjestämisestä tulisi olla hankkeilla itsellään, mutta 
koordinaatiohanke on valmis auttamaan järjestämisessä ja tulemaan myös paikan 
päälle, jos tämä koetaan tarpeelliseksi. Vierailuista tiedotetaan medialle, sillä saatava 
näkyvyys hyödyttää sekä Arvokas-ohjelmaa, kyseistä hanketta/järjestöä sekä 
kansanedustajaa.  

 
Tilaisuuden onnistumisen kannalta on tärkeää, että hankkeellanne/järjestöllänne olisi 
tarkasti rajattu ydinviesti, jonka haluatte viestiä kansanedustajalle/päättäjille. Hiottu ja 
ytimekäs ydinviesti helpottaa toimintanne esittelyä ja vaikuttajaviestinne tehokkuutta. 
Teillä kaikilla on paljon tietoa, joka kiinnostaa päättäjiä. Jos ydinviestin rakentaminen 
on vaikeaa, koordinaatiohanke auttaa siinä mielellään.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Minkä takia kansanedustaja kannattaa kutsua kylään? 
 
Hankkeen/järjestön näkökulma: Hanke/järjestö tulee tunnetuksi paikallisille 
kansanedustajille, ja läheisistä väleistä on aina hyötyä tulevassa vaikuttamistyössä. 
Hanke/järjestö ja Arvokas-ohjelma esittäytyvät ongelmien esiintuojana ja ratkaisijana. 
Hanke/järjestö pääsee tällaisessa yhteistyössä myös helposti esille mediassa. 
Tilaisuuksista saa kivaa materiaalia myös omaan viestintään ja parhaassa tapauksessa 
poliittinen verkostoituminen ja siihen liittyvä viestintä voivat edesauttaa toiminnan 
juurruttamista.  

Kansanedustajan näkökulma: On yllättävää, kuinka vähän kansanedustajia kutsutaan 
vierailulle järjestöihin, vaikka kokemuksen perusteella vierailut ovat erittäin vaikuttavia. 
Kansanedustajat ovat kiinnostuneita näkemään käytännön järjestötyötä, ja he pystyvät 
käyttämään tätä kautta saatuja esimerkkejä puheissaan ja kirjoituksissaan. 
Kansanedustajalle on merkittävää näkyä ”kentällä”. 

Median näkökulma: Toimittajia kiinnostavat tosielämään liittyvät todelliset ongelmat ja 
tapaukset, joissa näitä ongelmia on onnistuttu ratkaisemaan. Hanke/järjestö ja Arvokas-
ohjelma esittäytyvät ongelmien ratkaisijana. 

Arvokas-vaikuttamistyön näkökulma: Kansanedustajat kylään -konsepti pohjustaa 
Arvokas-ohjelman yhteistä kuntavaalivaikuttamisen kampanjaa keväälle 2021 ja lisää 
Arvokas-ohjelman ja Arvokas-hankkeiden yleistä näkyvyyttä 
 
 
Tilaisuuden ohjelma (suuntaa antava)  
 
Tilaisuuksien kesto voi olla esim. yksi tunti tai kokonainen aamu-/iltapäivä (hankkeesta 
ja päättäjästä riippuen). Paras ajankohta maakunnissa tapahtuville tutustumisille on 
ma-aamupäivä, pääkaupunkiseudulla ti-iltapäivä klo 15 jälkeen, ke-aamupäivä ennen 
kello 10 tai ke-iltapäivä kello 15 jälkeen.  
 

• Aamiaista, aamukahvia tms. ja sen yhteydessä 
• Arvokas-ohjelman ydinilmiöiden esittely (valmis diasetti) 
• Hankkeen/järjestön esittely (hanke täydentää itse valmiiseen diapohjaan) 

• Toiminnan esittely käytännössä hankkeen haluamalla tavalla. (Lyhyt esittely/ 
tutustuminen, toiminnallinen osuus tai jopa ”päivä järjestötyöntekijänä”)  

• Yhteisen tekemisen keskellä otetaan yhteiskuva. 
• Lopuksi keskustellaan yhdessä, millaisia ajatuksia kansanedustajalle heräsi. 

Hanke/järjestö tuo vielä omat ratkaisunsa ”oman ongelmansa” 
vähentämiseksi/poistamiseksi.  

• Ps. kansanedustajalle on hyvä varata aikaa omalle lyhyelle puheenvuorolle.  
 



 
 

Mitä hankkeissa teemme? 

• Koordinaatiohankkeen tuottamien materiaalien muokkaaminen omaan käyttöön 
sopivaksi. 

• Kutsuttavien (kansanedustajat, päättäjät ja media) valitseminen sekä kutsujen ja 
tiedotteiden lähettäminen (koordinaatiohanke voi tarvittaessa auttaa). 

• Sisältöjen tuottaminen kutsuihin, koordinaatiohanke tekee kutsut 
• Tilaisuuden suunnittelu ja järjestäminen. 
• Tiedotus koordinaatiohankkeelle siitä, mitä tehdään ja kenen kanssa sekä 

kuvien/videoiden lähettäminen koordinaatiohankkeelle. 
• Tilaisuudesta tiedottaminen hankkeen/järjestön omissa kanavissa (esim. kuvat 

someen). 
• Hankkeen vaikuttamisviestin/ydinviestin kirkastaminen ja esiintuonti. 

 

Tilaisuuden järjestämisen aikajana ja työsuunnitelma suunnittelun avuksi:  

Suunnittelun 
alkaessa 

1-3 kuukautta 
ennen 

2-4 viikkoa ennen Tapahtumapäivä Seuraavina 
päivinä 

Mitkä ovat 
tärkeimmät 
viestimme?  
Miten voimme 
esitellä 
toimintaamme? 

Kutsujen ja 
mediatiedotteen 
tekstit 
•Arvokas-

koordinaatiolta 
taittopalvelu 

Tilaisuuden 
aikaisesta työnjaosta 
sopiminen 
•Miten toimintaan 

osallistuvat 
ovat mukana? 

Tapahtuman 
järjestäminen 

Kiitokset vieraille, 
vielä muistutuksena 
tärkeimmät viestit ja 
vastaukset vierasta 
eniten 
askarruttaneisiin 
kysymyksiin. 

Yhteistyöstä 
sopiminen 
•Oma järjestö 
•Arvokas-

koordinaatio 
•Muut Arvokas-

hankkeet 

Tarvittaessa 
tilavaraus ja 
tarjoilujen tilaus 

Diasetin 
muokkaaminen 
oman hankkeen 
tarpeisiin 

Omat tärkeimmät 
viestit ja tunnelmat 
jakoon 
(sosiaalisessa) 
mediassa 

Tunnelmat ja 
vieraiden kommentit 
jakoon 
(sosiaalisessa) 
mediassa 

Kutsuttavista 
kansanedustajista/pä
ättäjistä sopiminen 

Kutsut 
kansanedustajille/pä
ättäjille 

Muun ohjelman 
valmistelut 

 Välitä kuulumiset 
Arvokas-
koordinaatiolle 

  Muun 
esittelymateriaalin 
kerääminen/valmistel
u 

  

 

Miten koordinaatio auttaa? 

Koordinaatiohanke tuottaa tarvittavat materiaalit ja on tarpeen mukaan tukena 
järjestelyissä, tiedotteen ja kutsujen muokkaamisessa ja lähettämisessä sekä 
kansanedustajien ja median edustajien valinnassa. Koordinaatiohanke myös viestii 
sosiaalisessa mediassa ja mahdollisesti auttaa muussa tiedotuksessa liittyen yksittäisiin 
tapahtumiin sekä kokonaisuuteen. Olemme tarvittaessa ja halutessanne myös paikalla 
tapahtumissa. Liitteet: diasetti, kutsu päättäjille, mediakutsu 
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