
5. Yhteisön voimavarojen valjastaminen yhteiseksi hyväksi 

5.1 Mistä yhteisön voimavarat koostuvat? 

Yhteisön toimintaa suunniteltaessa on otettava huomioon, millaisia voimavaroja yhteisöllä on. 

Voimavarat voidaan nähdä laajasti sekä aineellisena että aineettomana pääomana. 

Voimavarat voidaan jakaa seuraaviin luokkiin: 

• Taloudelliset voimavarat – Taloudellinen pääoma on tärkeää, sillä sen kautta myös 

muunlaisen pääoman käyttö mahdollistuu. 

• Rakennukset ym. käyttöomaisuus – Käyttöön tarkoitettu omaisuus, jota voidaan käyttää 

yhteisön hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamiseen. 

• Sosiaaliset voimavarat – Sosiaalisten suhteiden varaan rakentuva sosiaalinen pääoma, eli 

verkostot, normit ja luottamus, joita käytetään yhteisön lujittamiseen. Sosiaalinen 

pääoma on yhteisöä yhdistävää eli yhteisön jäsenten välistä ja yhteisöön sitovaa eli 

yhteisön kokemus siitä, että he ovat samaa ryhmää. 

• Inhimilliset voimavarat – Ihmisten hyvinvointi, tiedot, taidot ja motivaatio. Inhimillistä 

pääomaa voidaan lisätä koulutuksen ja ohjauksen kautta. 

• Luonto – Maisemaan ja luontoon liittyvät arvot. 

• Luonnonvarat ja resurssit – Uusiutuvat ja kertakäyttöset materiaalit. 

• Kulttuuriset voimavarat – Kulttuurinen pääoma muokkaa, miten näemme maailman, mitä 

pidämme itsestäänselvyytenä ja mitä arvostamme. 

• Poliittiset ja hallinnolliset voimavarat – Yhteisön kyky vaikuttaa päätöksentekoon ja sen 

kautta jaettaviin resursseihin. 

Maaseutumaisilla alueilla on usein luonnonvaroja, joista voi olla alueille etuja. Luonnonvarat 

liittyvät sekä maisema- ja luontoarvoihin että luonnonvaroihin ja niistä syntyviin uusiutuviin 

materiaaleihin ja energiaan. Useat maaseutuyhteisöt ovat hyödyntäneet yhteiskunnallista 

yrittäjyyttä maa-alueiden omistuksessa ja hyödyntämisessä, jonka kautta yhteisöt ovat saaneet 

käyttöönsä uusia resursseja. 

Inhimillisten voimavarojen näkeminen on usein haastavampaa, mutta inhimillinen pääoma on 

usein tärkeintä yhteisön kehittämisessä. Ihmiset muodostavat yhteisön ja heidän yksilölliset 

kykynsä synnyttävät yhteistyössä muiden kanssa yhteisöllistä toimintaa. Yhteisön toimintaan 

osallistumisen tulisikin olla voimaannuttavaa ja sitä tulisi arvostaa, jotta yhteisön jäsenet 

ymmärtävät itse oman toimintansa tärkeyden ja arvon. Mitä enemmän osallisuuden kokemusta 

syntyy, sitä enemmän saadaan toimintaan sitoutuvia osallistujia. 

Nuorten mukaan ottaminen on ratkaisevan tärkeää maaseutualueilla paitsi suunnittelussa myös 

siksi, että luomalla heille mahdollisuuksia kehittää omaa kotiseutuaan voidaan nuoret myös 

kiinnittää siihen ja näin vähentää nuorten poismuuttoa alueelta. Nuorilla on usein myös 

1 



esimerkiksi digitaalisia taitoja, joita voidaan käyttää osallistamiseen, suunnitteluun ja 

viestintään. 

5.2 Miksi ymmärrys voimavaroista on tärkeää? 

Voimavarojen ja pääoman kartoittaminen on tärkeä askel, kun pohditaan yhteiskunnallista 

yrittäjyyttä. Voimavarojen kartoittamisen myötä nähdään, millaisia voimavaroja ja pääomaa 

yhteisöllä on ja miten sitä voidaan käyttää yhteisön hyväksi. Usein on helpompaa nostaa esiin 

asioita, joita ei ole, kuin niitä, joita jo on. On kuitenkin tärkeää, että olemassa olevat 

voimavarat tunnistetaan, jotta ne voidaan valjastaa yhteisön käyttöön yhteisen hyvän 

toteuttamiseksi. Tätä kautta luodaan pystyvyyden tunnetta ja positiivista ilmapiiriä muutoksen 

tekemiseksi. 

• On paljon helpompaa saada tukea toimintaan, jonka toteuttamisessa on 
positiivinen ilmapiiri kuin toimintaan, jossa alleviivataan muutoksen suuruutta ja 
vaikeutta: 

”Meidän yhteisössä on voimavaroja ja voimme valjastaa ne yhteiseen käyttöön!” 

Harjoitus 1: Voimavarojen kartoitus 

Harjoitus toimii yhteisön voimavarojen kartoituksessa. 

Varaa jokaiselle voimavarojen luokalle oma paperi: Taloudelliset voimavarat, Käyttöomaisuus, 

Sosiaaliset voimavarat, Inhimilliset voimavarat, Luonto, Luonnonvarat ja resurssit, Kulttuuriset 

voimavarat ja Poliittiset ja hallinnolliset voimavarat. 

Harjoitus voidaan tehdä isommalle ryhmälle, mutta huomioikaa, että kaikki pääsevät 

osallistumaan harjoitukseen. Harjoitus voidaan jakaa myös tehtäväksi yksittäin tai pareittain, 

jolloin saadaan varmemmin kaikkien ääni kuulumaan. Harjoituksen jälkeen voidaan keskustella 

sen sujumisesta ja siitä, millaisia tunteita harjoitus herätti yhteisön jäsenissä. 

Eri värien käyttäminen eri voimavarojen korostamiseen elävöittää harjoitusta sekä lisää 

visuaalista mielenkiintoa ja värikkyyttä. 

Olisi hyvä saada yhteisön jäsenet arvioimaan harjoitusta ja huomaamaan, miten paljon 

yhteisöstä löytyy erilaisia voimavaroja. Se voimauttaa ja sitouttaa yhteisön jäseniä mukaan 

toimintaan. 
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Harjoitus 2: Kartoita yhteisössä olevat taidot, tiedot ja osaaminen 

Inhimillinen pääoma koetaan usein vaikeimmaksi voimavaraksi määritellä. On tärkeää, että 

inhimillisten voimavarojen kartoitukseen varataan aikaa. 

Harjoitus: Jaetaan osallistujat pareiksi. Jokainen pari selvittää toisistaan 2–3 vahvuutta, taitoa 

ja/tai osaamisalaa, joita voitaisiin käyttää yhteisön hyväksi. On otettava huomioon, että 

vahvuudet, taidot ja osaamisalat eivät aina ole ilmeisiä. Hyvä verkostoituja tai taitava puhuja ei 

välttämättä itse tunnista omia vahvuuksiaan, joten on tärkeää tehdä harjoitus pareittain, jotta 

pari voi tuoda näitä asioita esiin. Lisäksi monet eivät halua ryhmätilanteissa korostaa itseään ja 

omia taitojaan, jolloin parin on helpompi esitellä niitä. 

Parien esiintuomat vahvuudet voidaan koota yhteiselle alustalle osaksi yhteisön inhimillisiä 

voimavaroja. Voimavaroista voidaan keskustella myös yhteisesti. On tärkeä huomioida, mitä 

voimavaroja yhteisöltä puuttuu ja pohtia, mistä näitä voimavaroja voitaisiin löytää ja saada 

yhteisön käyttöön. 

5.3 Voimavarat myös yhteiskunnallisen yrityksen käyttöön 

Yhteisölähtöisen yrittäjyyden avulla voidaan hyödyntää yhteisöllisiä voimavaroja 

maaseutualueella. Aineelliset hyödykkeet, kuten yhteisön omistamat metsät, uusiutuvat 

luonnonvarat, käyttöomaisuus, esim. kylätalot, tarjoavat mahdollisuuden tähän. Aineellisten 

hyödykkeiden kautta voidaan saada tuloja, mutta ne voivat toimia myös osana yhteisölähtöisen 

yrityksen toimintaa tarjoamalla työllistymis- ja harjoittelumahdollisuuksia, houkuttelemalla 

ihmisiä asumaan ja työskentelemään alueella tai pitämään kiinni olemassa olevista, yhteisölle 

tärkeistä palveluista. 

Samalla tavoin voidaan hyödyntää aineettomia hyödykkeitä, kuten yhteisön ja alueen kulttuuria 

ja perintöä. Aineettomien hyödykkeiden kautta voidaan houkutella vierailijoita, tarjota 

palveluita ja näiden kautta työllistymismahdollisuuksia sekä turvata alueellisen kulttuuriperinnön 

säilyttäminen. 

5.4 Esimerkkejä 

Kyläsuunnittelu-työkirjoja 

Kyläsuunnittelun työkirjoissa löytyy esimerkkejä ja välineitä kartoittaa yhteisön ja kylän 

voimavaroja ja valjastaa niitä käytäntöön. 

https://www.liiveri.net/images/kyl%C3%A4suunnitteluty%C3%B6kirja_pieni.pdf 

https://www.aisapari.net/wp-content/uploads/2020/10/Aisapari_kylasuunnittelukirja_.pdf 

http://portaali.suupohja.fi/images/Kylasuunnitelman_teko-ohjeet.pdf 

http://www.kylatoiminta.fi/uploads/images/tiedostot/yleist%C3%A4/Kylasuunnitteluopas.pdf 

3 

https://www.liiveri.net/images/kyl%C3%A4suunnitteluty%C3%B6kirja_pieni.pdf
https://www.aisapari.net/wp-content/uploads/2020/10/Aisapari_kylasuunnittelukirja_.pdf
http://portaali.suupohja.fi/images/Kylasuunnitelman_teko-ohjeet.pdf
http://www.kylatoiminta.fi/uploads/images/tiedostot/yleist%C3%A4/Kylasuunnitteluopas.pdf

