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Miten löydämme ja kirkastamme oman paikkamme 
kunnan tai maakunnan kulttuuritarjonnassa?
- TOIMINTAYMPÄRISTÖ

- Tunnista eri tason toimintakentät; paikallinen, kunnallinen, maakunnallinen ja koko maan kattava toiminta 
– jopa kansainvälinen

- Taide- ja kulttuuri-, sekä liikunnan kenttä: keitä muita omalla kentälläni toimii

- Tunnista paikka, jonka täytät muiden toimijoiden rinnalla!

- PÄÄTÖKSENTEKO
- Tutustu päätöksenteon rakenteeseen, jotta ymmärrät mihin omaa toimintaasi koskevat päätökset 

perustuvat

- Julkisella sektorilla: virkamiesvalmistelu vs. poliittinen päätöksenteko

- Päätöksentekoa ohjaavat asiakirjat: kaupunkistrategiat, kulttuurin ja liikunnan toimenpideohjelmat

Vinkki! Tutustu Vapaa-ajan lautakunnan esityslistoihin ja surffaile nettisivuilla lukemassa päätöksiä. 



Miten vahvistamme oman toimintamme 
pohjaa?

- Yhdistysten toimintaa säätelee 
toimintasuunnitelmat ja toimintakertomukset, 
jotka jäävät organisaatiolle olemassa oleviksi 

dokumenteiksi.
- avustusten ja kumppanuussopimusten liitteitä

- Toimintasuunnitelmia ohjaavat yhdistyksen 
pitkän aikavälin suunnitelmat – strategiat

- Laki kuntien kulttuuritoiminnasta

Vinkki: Tarkastele oman strategian ja kunnan 
strategian yhteneväisyyksiä! Sekä kunnan lain 

mukaisia tehtäviä!



Minkälainen 
vuorovaikutus 

toimii?

- Vuorovaikuta sillä tavalla, joka on kulloisellekin kumppanille 
ymmärrettävää

- Yleisölle, katsojalle, kokijalle – arkipäiväistäminen ja 
ihmisen omaan elämään kytkeytyminen – miksi juuri 
minun pitäisi osallistua tai kokea jotain – yleisön tai 
osallistujan suora lainaus toimii usein

- Oman kentän kanssa omalla kielellä; taiteilijat –
taiteilijoille, seurat – seuroille jne.

- Viranhaltijat haluavat tietää mitä teette, mikä on 
tavoitteenne ja kenelle toimintanne on kohdistettu –
konkretiaa – myös sitä, miten toimintanne toteuttaa 
kaupungin strategiaa ja tavoitteita

- Poliittinen päättäjä haluaa tietää, mitä budjettiin 
varattavalla rahalla saa; kerro toiminnan tunnuslukuja 
ja tue viestiäsi konkreettisin esimerkein – viittaa 
esimerkiksi kaupunkistrategiaan

- Kerro omasta toiminnastanne, vältä vastakkainasettelua



Miten markkinoimme 
toimintaamme? 

- Tunnista “asiakkaasi” 
- Kuntalainen

- Kunta

- Muu kolmannen sektorin toimija

- Yksityinen sektori

- Markkinointistrategia
- Mistä tavoitamme kohderyhmämme?

- Miksi käytämme tiettyjä viestinnän välineitä

- Olemmeko pohtineet, mitä kohderyhmämme käyttää

- Jääkö jokin olennainen kohderyhmä saavuttamatta, 
koska puuttuu tavoittamisen kanava

Vinkki! Kerää ja hyödynnä palautetta!
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Minkälaista yhteistyötä haluan tehdä? Kenen kanssa?

- Strategiset kumppanit
- oman toiminnan perustehtävän ja kumppanin perustehtävän tunnistamisen kautta löytyy yhteisiä 

tavoitteita
- Usein parhaat yhteistyökumppanit ovat niitä, jotka jakavat yhteiset arvot – tunnistatko organisaatiosi arvot?

- Jonkin toisen alan organisaatio, jolla on omalla alallaan samat tavoitteet voi toimia oman toiminnan 
kehittäjänä ja sparraajana

- Ole rohkea ja ennakkoluuloton – tunnustele yhteistyön paikkoja

- Verkostot 
- alueelliset, maakunnalliset ja valtakunnalliset – ehkä kansainväliset

- Yhteistyö – kumppanuus – sponsorointi – tukeminen – mitä sanoja sinä käyttäisit?

Vinkki! Yhteistyö ja kumppanuus edellyttää aikaa ja kommunikaatiota. Varaa tapaaminen kasvokkain, kysy 
ja keskustele, ole utelias. Vuorovaikutuksessa ja asioille aikaa antamalla löytyy mielekkäitä ja pakottomia 
yhteistyön muotoja, kumppanuuksia.



Mitä on kulttuuri-
ja liikuntatoimijan 
laadukas toiminta?

Mittarit
• Liittyvät usein 

rahoitukseen 
(raportointi)

Muu arviointi
• Itsearviointitoimenpite

et
• - V-S liitolla Järjestön 

toiminnan 
itsearvioinnin työkalu

Osaava hallitus ja 
henkilökunta
• Rohkeutta hallitusten 

kokoonpanoon –
joskus ulkopuolisella 
voi olla 
merkityksellisiä 
näkökulmia 

Yhteystiedot löytyvät ja 
viestinnän kanavat ovat 

selkeät

Rakenteet on pohdittu ja 
resurssit suunnataan 

sisällön tuottamiseen ja 
kehittämiseen

Vinkki! Tee 
systemaattinen 

suunnitelma 
vuosittaisen toiminnan 

arvioimiseksi. Pieni pala 
kerrallaan. 

https://varsinais-suomi.fi/wp-content/uploads/2021/11/Jarjeston-kestava-tulevaisuus-Itsearviointityokalu-1.pdf


Omia kokemuksia
- Strategia on arkea ohjaava asiakirja

- Oman vision, mission ja arvojen
kirkastaminen auttaa yhteistyön ja 

toiminnan kehittämisessä

- Laadukas johtaminen vapauttaa
resursseja

- Jos jokin ei toimi, kokeile jotain muuta

- Peililiikkeet – yksipuolinen toiminta
heikentää omaa toimintaa

- Varaa aikaa kumppanuuksien
kehittämiselle, katso rohkeasti kauas
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KIITOS!

Vinkki!

Soita, jos haluat kysyä jotain

Sanna 0400 546 016

Kuva: Rosa Huuska


	ROHKEA JA AKTIIVINEN�Taidetoimija
	Miten löydämme ja kirkastamme oman paikkamme kunnan tai maakunnan kulttuuritarjonnassa?
	Miten vahvistamme oman toimintamme pohjaa?�
	Minkälainen vuorovaikutus toimii?�
	Miten markkinoimme toimintaamme? �
	Minkälaista yhteistyötä haluan tehdä? Kenen kanssa?�
	Mitä on kulttuuri- ja liikuntatoimijan laadukas toiminta?�
	Omia kokemuksia
	Dia numero 9

