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2. Verkostoitumistapahtumat ja niiden järjestäminen 

 

2.1 Paikallisten ja alueellisten verkostoitumistapahtumien järjestäminen 

Verkostoitumistapahtuman järjestämisellä on monia etuja yhteiskunnalliselle yritykselle. 

Tapahtuman järjestäminen lisää yrityksen näkyvyyttä, mahdollistaa uusien ihmisten tapaamisen 

ja lujittaa jo olemassa olevia kumppanuuksia.  

Verkostoitumistapahtumia on monenlaisia. Erilaiset tapahtumat sopivat erityyppisiin tilanteisiin, 

mutta ensin kannattaa pohtia, mikä on tapaamisen tarkoitus. 

 

1) Tilaisuuden tarkoituksen määrittely 

Kun verkostoitumistapahtumaa suunnitellaan, on hyvä 

ensin määritellä selkeästi, mikä on tilaisuuden tarkoitus ja 

mihin tilaisuudessa keskitytään.  

Onnistuneissa tilaisuuksissa tavallisimmin keskitytään 

tiettyyn osa-alueeseen tai teemaan, kuten maaseutuun 

liittyviin erityispiirteisiin tai maaseudun toimijoiden 

rooliin, kuten yhteisöihin, jotka perustavat yrityksiä.  

Tilaisuus voi toimia myös mahdollisuutena esitellä tärkeimpiä sidosryhmiä, kuten paikallisia 

hallinnon edustajia tai teemaan liittyviä asiantuntijoita, tai järjestää pienimuotoinen 

koulutustilaisuus, jotta tilaisuuteen saapuu mahdollisimman paljon osanottajia. Maaseutumaisilla 

alueilla välimatkat saattavat olla pitkiä, joten osallistujien on koettava, että tilaisuuteen 

kannattaa käyttää aikaa.  

Tilaisuuden tarkoituksen määrittelyn auttaa myös määrittelemään, ketkä ovat tilaisuuden 

kohdeyleisöä sekä sitä, onko tilaisuus virallinen vai epämuodollinen. Tämä auttaa tilaisuuden 

markkinoinnissa ja ihmisten kutsumisessa. 

 

2) Tilaisuuden pitopaikka  

Tilaisuuden pitopaikka riippuu käytettävissä olevasta 

budjetista, vapaina olevista tiloista, vuorokauden 

ajasta ja tilaisuuden luonteesta.  

On tärkeä valita paikaksi sellainen, joka on helposti 

saavutettavissa joko julkisella liikenteellä tai 

autolla, jolloin myös hyvät pysäköintimahdollisuudet 

on tärkeä huomioida.  
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Helppo saavutettavuus vähentää osallistujien vaivaa ja kannustaa osallistumaan tapahtumaan. 

Osallistuminen pitkien välimatkojen päästä voi olla haastavaa ja siksi myös etäosallistumisen 

mahdollisuutta kannattaa pohtia.  

 

 

Jos yhteiskunnallisella yrityksellä on käytössään tilaisuuteen sopiva tila, sitä 

kannattaa hyödyntää. Vaihtoehtoisesti tilan voi myös vuokrata muualta.  

 

Tilan voi vuokrata toiselta yhteiskunnalliselta yritykseltä tai julkiselta toimijalta 

tai he voivat jopa tarjota sen käyttöön ilmaiseksi, jos tilaisuus sopii heidän 

tavoitteisiinsa tukea paikallisia yhteiskunnallisia yrityksiä.  

 

Yhtenä vaihtoehtona on vuokrata tilaisuutta varten tilat joltakin 

yhteiskunnallisen yrityksen verkoston jäseneltä. Näin raha hyödyttää verkoston 

toimijaa ja lujittaa yhteistyösuhteita. Tällöin voi myös pyytää tutustumiskäyntiä 

toiseen organisaatioon esittelyn tai kierroksen muodossa, jolloin verkoston 

yritykset voivat oppia toisiltaan.  

 

3) Tilaisuuden aikataulu 

Tilaisuuden aikataulua ja ajankohtaa päätettäessä on syytä pohtia tilaisuuteen osallistujia. On 

mahdotonta luoda aikataulu, joka sopii kaikille, mutta on syytä pitää mielessä osallistujien 

tavallisimmat työajat ja lastenhoitoon liittyvät velvoitteet, jotta tapahtuman ajankohta sopii 

mahdollisimman monelle.  

Kun tilaisuuden aikataulua suunnitellaan, on tavoite verkostoitumisesta pidettävä mukana 

suunnittelussa. Tilaisuuden aluksi on hyvä pitää lyhyt esittelykierros, jossa jokainen kertoo 

muutaman minuutin ajan itsestään ja organisaatiostaan. Näin osallistujat voivat heti tunnistaa 

ne henkilöt, joiden kanssa olisi kiinnostava verkostoitua.  

Käytännön asioita on myös hyvä pohtia. Tilassa ei kannata olla liiaksi tuoleja, jotta ihmiset 

seisoisivat, lähestyisivät toisiaan ja seurustelisivat luonnollisemmin. Virvokkeiden tarjoaminen 

saattaa myös vaikuttaa siihen, että osallistujat viipyvät paikalla pidempään, ja keskustelu alkaa 

luontevammin ruoan ja juoman ympärillä. 
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4) Osallistujat ja heidän määränsä 

Kohdeyleisö rajataan tilaisuuden teeman mukaan ja se koostuu yleensä alueen toimijoista, jotka 

ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista yrityksistä tai tilaisuuden teemasta, joka voi olla 

kulttuuri, ympäristö jne. Verkostoitumistilaisuuden tarkoituksena on tavata samoista asioista 

kiinnostuneita ihmisiä, joten se, ketä kutsuu, on tärkeämpää kuin kutsuttujen määrä.  

Kannattaa muistaa sanonta “Laatua määrän sijaan”. Osallistujille 

on mukavampaa käydä hyvä keskustelu kymmenen hengen kesken 

kuin sadan hengen tapahtuma, jossa ei synny keskustelua. 

Noin 30–50 hengen tilaisuudessa ihmisillä on mahdollisuus muistaa 

osallistujien nimiä ja esitellä itsensä toisille. Yli 50 hengen 

tapahtumat voivat olla haastavia, sillä ihmisten on tällöin vaikea 

keskustella uusien tuttavuuksien kanssa ja tapaamiset jäävät usein 

pinnallisiksi.  

 

5) Henkilökohtaiset kutsut  

Henkilökohtaiset kutsut saavat vastaanottajan tuntemaan itsensä arvostetuksi ja näin ollen 

osallistumaan tilaisuuteen todennäköisemmin. Kutsu kannattaa kirjoittaa vastaanottajan, ei 

lähettäjän, hyödyn näkökulmasta. Kutsut kannattaa lähettää hyvissä ajoin (viimeistään kaksi 

viikkoa ennen tapahtumaa) ja pitää listaa vastanneista. Listan voi luoda esimerkiksi Excelillä alla 

olevan mallin mukaisesti. Listasta on helppo muokata tilaisuuteen osallistujalista. Kutsu 

kannattaa lähettää toisen kerran niille, jotka saattavat olla tulossa tai jotka eivät ole vielä 

vastanneet saapumisestaan hiukan ennen tilaisuutta. 

Nimi Organisaatio Puh.nro Sähköposti Kutsu 

lähetty 

(Pvä) 

Kutsu 

lähetetty 

uudelleen 

(Pvä) 

Osallistuu Ei 

osallistu 

        

        

        

 

6) Tilaisuuden mainostaminen 

Tilaisuuden mainostaminen on erittäin tärkeää, jotta mahdollisimman monet kutsutut 

saapuisivat tapahtumaan. Mainostaminen ja tilaisuudesta kertominen on erityisesti 

maaseutumaisilla alueilla tehokkainta suoran kontaktin kautta, mutta myös digitaalisten 

työkalujen käyttö auttaa levittämään sanaa laajalle. Tapahtumaa voi mainostaa myös 

paikallisradiossa tai –lehdessä.  

Eventbrite on verkkopohjainen työkalu, johon voi luoda tapahtumasivuston, jonka voi jakaa myös 

Facebookissa.   
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Myös muita sosiaalisen median kanavia kannattaa käyttää tilaisuuden mainostamisessa, kuten 

LinkedIniä tai Facebookin ryhmiä. Jos tilaisuus on tarkoitettu paikallisille toimijoille, voi sitä 

mainostaa myös paikallisessa lehdessä ja jakaa esitteitä alueen kotitalouksiin, erityisesti jos 

tilaisuuden kohdeyleisöön kuuluu henkilöitä, jotka eivät käytä digitaalisia alustoja. Jos paikalle 

toivotaan tiettyjä henkilöitä, kannattaa heitä lähestyä henkilökohtaisella kutsulla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Tilaisuuden järjestäminen 

Tilaisuutta järjestäessä täytyy nähdä vaivaa, että osallistujat voivat verkostoitua ja tavata 

toisiaan. Tilaisuuteen saavuttaessa on tärkeää, että sinne on helppo saapua. Tilaisuuden 

järjestäjät esittäytyvät osallistujille, jotta nämä tuntevat olonsa tervetulleeksi.    

Esittelykierros voi toimia tilaisuuden jäänmurtajana ja antaa kaikille mahdollisuuden esittäytyä 

lyhyesti toisilleen. Jokaiselle osallistujalle voi antaa muutaman minuutin aikaa kertoa itsestään 

ja organisaatiostaan. Aikataulusta kannattaa pitää kiinni, sillä jotkut saattavat olla hyvinkin 

puheliaita. Tiukka aikataulu täytyy tietenkin tuoda esille etukäteen ja kertoa, kuka toimii 

ajanottajana ja millainen aikamerkki puhujalle annetaan.  

On myös tärkeää, että tilaisuuden järjestäjätaho osallistuu keskusteluun ja kuuntelee 

osallistujia, jotta voi esitellä samoista asioista, tarpeista ja tavoitteista kiinnostuneita ihmisiä 

toisilleen.  

Verkostoitumisen helpottamiseksi voi jo ilmoittautumisvaiheessa kysyä osallistujilta 

yksityiskohtaisempia tietoja (esimerkiksi Eventbrite-alustassa on mahdollisuus pyytää osallistujilta 

lisätietoja heidän ilmoittautuessaan tapahtumaan).  

Tilaisuuteen osallistujista voi koostaa listan, jossa heistä ja heidän 

organisaatiostaan on lyhyesti tietoa. Listan voi lähettää tilaisuuteen 

osallistujille ennen tapahtumaa, jolloin osallistujat saavat tietoonsa, 

ketkä ovat tulossa tapahtumaan ja keiden kanssa heistä olisi 

kiinnostava verkostoitua. Kun osallistujat saapuvat tilaisuuteen, voi 

heille antaa nimilaput, joista heidät tunnistaa. 
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8) Tilaisuuden jälkeen  

On hyvä pitää yhteyttä osallistujiin myös tilaisuuden jälkeen. Seuraavana päivänä voi lähestyä 

osallistujia kertomalla, miten tilaisuus on sujunut ja mitä siellä saavutettiin sekä pyytämällä 

heitä osallistumaan mahdollisesti sovittuihin jatkotoimiin. Lähestyminen on helpointa 

sähköpostitse, jossa kiitetään osallistumisesta tapahtumaan ja panoksesta tilaisuuden 

onnistumisessa.  

 

2.2 Erilaiset verkostoitumistapahtumat 

Verkostoitumistapahtumia on monenlaisia: osa voi olla virallisia tilaisuuksia ja osa taas 

epämuodollisia tapaamisia riippuen siitä, mikä on tapahtuman aihe ja tarkoitus. Epämuodolliset 

tilaisuudet voivat olla illallistapaamisia tai pikaverkostoitumistilaisuuksia ja kaikkea siltä väliltä, 

joissa ihmiset voivat tavata toisiaan rennossa ilmapiirissä ja luoda uusia suhteita ja kontakteja.  

Virallisissa verkostoitumistapahtumissa tilaisuuden rakenne on suunnitelmallisempi ja 

verkostoituminen keskittyy ammatilliseen verkostoitumiseen. Suuremmissa tapahtumissa, kuten 

konferensseissa on usein laaja teema, ne houkuttelevat paljon ihmisiä eri toimialoilta ja 

organisaatioista ja niitä järjestetään harvemmin.  

Alla olevaan taulukkoon on koottu erilaisia tapoja järjestää verkostoitumistapahtumia.  

 

Verkostoitumistapahtuman 

tyyppi 

Yleinen kuvaus Hyödyt 

 

Tapaamiset ruoan äärellä, 

kuten lounastapaamiset  

 

 

Yhteinen lounas tai 

päivällinen on tehokas ja 

viihtyisä tapa järjestää 

epämuodollisia 

verkostoitumistapahtumia. 

Lounas- tai 

päivällistapaamisia voi 

järjestää monenlaisissa 

tilanteissa, sekä 

liiketoiminnassa että yhteisön 

jäsenten tapaamissa. Ne 

luovat rennon ilmapiirin, jossa 

verkostoituminen on helppoa.   

Aterian äärellä on helppo 

keskustella 

rentoutuneesti. 

Tapaamiset ruoan äärellä 

ovat usein 

epämuodollisia, joka 

rohkaisee avoimeen 

keskusteluun ja 

rennompaan ilmapiiriin. 

Lue lisää seuraavista englanninkielisistä oppaista: 

https://millennialeb.com/the-complete-guide-to-planning-and-hosting-a-networking-event/  

https://www.eventbrite.co.uk/blog/how-to-organise-networking-event-ds00/  

https://millennialeb.com/the-complete-guide-to-planning-and-hosting-a-networking-event/
https://www.eventbrite.co.uk/blog/how-to-organise-networking-event-ds00/
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Tilaisuudet yhteisölle 

 

 

Yhteisölle järjestetyt 

tilaisuudet ovat paikallisia ja 

niitä voi järjestää mikä 

tahansa taho: paikalliset 

kauppiaat, hyväntekeväisyys- 

tai uskonnolliset järjestöt, 

paikalliset koulut tai 

kyläyhdistykset. Tilaisuudet 

voivat olla kesämyyjäisiä ja 

varainhankintatapahtumia, 

joissa usein on mukana 

paikallisia yrittäjiä. Tällaisissa 

tilaisuuksissa on hyvät 

mahdollisuudet verkostoitua.  

Mahdollistavat eri 

yritysten ja ihmisten 

kohtaamisen 

paikallisesti. Tilaisuuden 

järjestäminen nostaa 

organisaation 

tunnettuutta ja sen 

kautta voi saada 

kannatusta toimintaan. 

Yhteisöllisen yrityksen 

näkyvyys kasvaa, joka voi 

johtaa uusiin 

asiakkaisiin. 

Pikaverkostoitumistapahtumat 

 

 

Liike-elämän versio 

pikatreffeistä tarjoaa nopean 

tavan verkostoitua eri 

toimijoiden kesken. Tästä on 

lisää tietoa alempana. 

Antaa mahdollisuuden 

tavata useita eri 

toimijoita lyhyessä 

ajassa. Ihmisten 

tapaaminen hauskassa ja 

vauhdikkaassa 

ilmapiirissä rentouttaa 

osallistujia ja 

verkostoituminen voi olla 

helpompaa.  

Viralliset 

verkostoitumistapahtumat  

 

 

Virallisia tapahtumia 

järjestävät usein 

yhteiskunnallisten yritysten 

verkostot tai organisaatiot, ja 

niissä on tavoitteena koota 

yhteen yrityksiä ja ihmisiä 

keskustelemaan tietystä 

aiheesta, edistämään 

yritystoimintaa ja 

ammatillista verkostoitumista.   

Tavoitteena tilaisuuksissa 

on luoda ammatillisia 

suhteita ja verkostoja, 

joiden kautta saattaa 

syntyä uusia 

kumppanuuksia, 

yhteistyötä tai uusia 

kontakteja.  

Konferenssit 

 

Konferensseissa on usein jokin 

teema tai aihealue ja 

aikataulu, joka koostuu 

seminaareista, pääpuhujista 

ja työpajoista. 

Verkostoitumismahdollisuuksia 

voi järjestää konferenssin 

ohjelman yhteyteen tai sen 

jälkeen.  

Mahdollisuus tavata 

useita ihmisiä eri aloilta 

(konferensseihin 

osallistuu usein paljon 

ihmisiä, sillä niiden 

aiheet ovat monialaisia). 

Konferensseissa voi 

tavata tärkeitä 

sidosryhmiä ja jatkaa 
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keskustelua usein 

myöhemminkin, sillä 

niissä on runsaasti 

mahdollisuuksia tavata 

uudelleen. 

Vierailut 

 

 

Vierailut, joissa on tarkoitus 

oppia toisilta toimijoilta, 

antavat mahdollisuuden nähdä 

muiden tapoja tehdä asioita, 

oppia uutta jakamalla ideoita 

ja ratkaisumalleja yhdessä 

toisten, samoista asioista 

kiinnostuneiden henkilöiden 

kanssa. Vierailut voivat antaa 

uusia näkökulmia ja 

lähestymistapoja, ja niissä 

voidaan jakaa kokemuksia 

sekä hyviä käytänteitä toisten 

kanssa.   

Sekä isännät että 

vierailijat saavat 

mahdollisuuden 

tarkastella toimintaansa 

uusista näkökulmista ja 

saavat uusia ideoita, 

ratkaisuja ja 

mahdollisuuden 

keskusteluun 

tavanomaisista toiminnan 

haasteista. Vierailut 

syventävät ja laajentavat 

vertaistuen verkostoja ja 

vahvistavat tapoja jakaa 

tietoa ja ideoita.   

 

2.3 Menetelmiä verkostoitumiseen 

On olemassa menetelmiä ja tapoja verkostoitua, joita voi käyttää eri tilaisuuksissa ihmisten 

osallistamiseen. Tapa tai menetelmä, jota käytetään, riippuu tilaisuuden tarkoituksesta ja 

järjestämistavasta sekä siitä, millaiset ihmiset ovat tapaamassa toisiaan.  

Jos tilaisuuden tavoitteena on, että ihmiset pääasiassa seurustelevat ja tapaavat uusia ihmisiä, 

ei erilliselle menetelmän käytölle ole aina tarvetta, sillä ihmiset hakeutuvat itse keskustelemaan 

itseään kiinnostavien ihmisten luo.  

Kuitenkaan näin ei aina tapahdu ja osa ihmisistä ei ole 

riittävän itsevarmoja lähestymään tuntemattomia ja 

esittelemään itseään.  

Tästä syystä ns. jäänmurtaminen voi olla tarpeellista 

rikkomaan pidättyväistä tunnelmaa ja saamaan ihmiset 

rennommiksi ja keskustelemaan toistensa kanssa.  

Muunlaisissa verkostoitumistapahtumissa, kuten 

konferensseissa, on usein tiettyyn teemaan tai aihealueeseen keskittyvä aikataulu, joka koostuu 

työpajoista, puhujista ja seminaareista.  
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Etukäteen on syytä pohtia ainakin seuraavia asioita: 

• Tuntevatko osallistujat toisiaan?  

• Onko ennen tapaamista päätetty aihe, josta keskustellaan?  

• Onko tapaamisen syytä olla virallinen vai epämuodollinen?  

Jos osallistujat eivät tunne toisiaan, on syytä esitellä heidät toisilleen. Pikatutustuminen (liike-

elämän pikatreffit) voi olla hyvä tapa toteuttaa tutustuminen.  

 

Menetelmä 1 

  

Pikaverkostoituminen 

Mitä? Pikaverkostoituminen on kehitelty pikatreffeistä, ja siinä on tavoitteena 

tavata mahdollisimman monta ihmistä mahdollisimman lyhyessä ajassa. 

Pikaverkostoituminen on menetelmä, jossa ihmisiä autetaan 

esittäytymään toisilleen ja keskustelemaan vieraiden ihmisten kanssa.  

Miten? Tavallisimmin pikaverkostoitumismenetelmässä osallistujat kiertävät 

toisensa niin, että kaikki tapaavat kaikki tilaisuuteen osallistujat 

lyhyesti.  

Aika, jonka osallistujat käyttävät itsensä esittelyyn ja toisen kuunteluun, 

voi vaihdelle kolmestakymmenestä sekunnista viiteen minuuttiin riippuen 

ryhmän koosta.  

 

Muista… Voi olla hyödyllistä ilmoittaa etukäteen osallistujille, että he 

valmistelevat itsestään lyhyen “hissipuheen”, jossa kokoavat yhteen mitä 

tekevät työssään, koulutushistoriansa, tulevaisuuden urahaaveensa ja 

mahdollisesti myös lyhyesti harrastuksensa ja kiinnostuksenkohteensa.  

Osallistujia voi kehottaa tutustumaan toisiinsa ja vaihtamaan 

yhteystietojaan, jos heillä voisi olla tulevaisuudessa mahdollisuus 

yhteistyöhön. 

 
 

2.4 Esimerkit  

On olemassa myös muita vapaamuotoisia, yhteisöllisiä menetelmiä, joissa ihmiset voivat 

verkostoitua ja tavata toisiaan, kuten yhteiset ateriat, järjestetyt kävelyt ja opetustunnit, kuten 

IT-opetus.  

Myös kyläyhdistykset järjestävät usein monenlaisia tapahtumia kyläyhteisöille, kuten alla oleva 

esimerkki osoittaa.  

Esimerkki 

 

Kyläkävely 

Paikka Suomi 
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Mitä? Maa- ja kotitalousnaiset on maaseudun naisten verkosto. He ovat 

järjestäneet kyläkävelyitä, jotta kyläläiset voivat verkostoitua ja pohtia 

yhdessä alueen kehittämistä.  

Miten? Kävelyitä vetää maisemanhoidon asiantuntija, ja ne kestävät kahdesta 

kolmeen tuntiin. Reitti suunnitellaan etukäteen ja reitillä pysähdytään 

niihin kehittämiskohteisiin, joista toivotaan keskustelua.  

Kävelyyn osallistuvat asukkaat voivat keskustella kylänsä tärkeimmistä 

piirteistä ja kylän kehittämisestä. Jatkotoimenpiteet ja maisemanhoitoon 

liittyvät päätökset tehdään yhdessä. Ulkopuolisen asiantuntijan läsnäololla 

voidaan välttää kotipaikkasokeus ja mahdolliset eturistiriidat.  

 

Johtopäätökset Kyläkävelyt tarjoavat arvokkaan paikallisen näkökulman kyläympäristön 

kehittämiseen, auttavat tunnistamaan tarpeita ja tärkeimpiä 

kehityskohteita ja antavat mahdollisuuden verkostoitua ja tehdä yhdessä 

asioita. Kävelyillä voidaan keskustella tulevista toimista ja jakaa tietoa 

kunnan edustajille ja viranomaisille, jotka voivat tarjota tukeaan ja 

tietoaan.  

 

 

 

Maa- ja kotitalousnaisten hanke ”Netti, ohoi! Maaseudun ikääntyvät sosiaalisen median 

käyttäjiksi 

IT-opetukseen liittynyt hanke, jossa maaseudun ikääntyvät verkostoituivat sosiaalisen median 

palveluiden opettelussa:  

Netti ohoi! Maaseudun ikääntyvät sosiaalisen median käyttäjiksi | Maa- ja kotitalousnaiset 

(maajakotitalousnaiset.fi) 

 

 

 

 

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/netti-ohoi-maaseudun-ikaantyvat-sosiaalisen-median-kayttajiksi-1819
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/netti-ohoi-maaseudun-ikaantyvat-sosiaalisen-median-kayttajiksi-1819

