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Leijonan luola -   

tietoa, verkottumista, kehittämistä   

   

  
   
Tavoitteet    
   
Leijonan luolassa tavoitteena on pohtia moniammatillisessa ja laaja-alaisessa ryhmässä sitä, miten 
erilaiset työhön liittyvä haasteet näyttäytyvät eri toimijoille, sekä sitä, löytyykö jokin kaikkia 
toimijoita koskettava kehittämishaaste/-kohde. Kun näitä pohditaan yhdessä, voi joihinkin niistä 
löytyä ratkaisu jo käytävän keskustelun aikana.   
  
Sen jälkeen, kun on ensin mietitty kehittämiskohteita, ryhmien tulee miettiä niiden laajuutta ja 
mahdollista ratkaisua: olisiko asia ratkaistavissa kehittämishankkeella, vai onko se marginaalinen tai 
esim. lainsäädännöstä johtuva seikka. Tällöin kehittämishanke ei ole paras tapa pyrkiä vaikuttamaan 
siihen. Mikäli havaittu kehittämiskohde on sellainen, että siihen voidaan vaikuttaa 
kehittämishankkeella, hahmottelee ryhmä mahdollisen hankeidean alla olevalle lomakkeelle.    
   
Tärkeimmäksi kysymykseksi heterogeenisissä ryhmissä nousee usein ”tärkeimmät kumppanit 
toteutuksessa”, sillä voi käydä niin, että hankeidea on hyvä, mutta kumppaneina tai jopa 
toteuttajana on väärä taho, jolloin toteutuksen vaikuttavuus voisi jäädä heikoksi. Tällä kysymyksellä 
pyritään saamaan osallistujat miettimään, keiden kaikkien tulisi olla hankesuunnittelussa ja 
toteutuksessa mukana, jotta hankkeeseen saataisiin mukaan paras mahdollinen osaaminen, 
toimintaympäristö ja kohderyhmän tuntemus. Yksi hankemyllyn tavoitteista onkin ollut kannustaa 
yhteiskehittämiseen, sen sijaan että omaa hankeideaa suojeltaisiin liikaa suunnitteluvaiheessa.   
   
Toteutus   
   
Hankemyllyn osallistujat jaetaan taustaorganisaatioiden suhteen mahdollisimman heterogeenisiin 
ryhmiin. Kukin ryhmä tuottaa uuden hankeidean vastaamalla yllä olevan lomakkeen kysymyksiin.    
   
Kun ryhmät ovat saaneet lomakkeet täytettyä, annetaan ne rahoittajille hetkeksi ennakkoon 
tutustuttavaksi. Rahoittajat pohtivat yhdessä sitä, mihin rahoitukseen ko. hankeidea voisi istua, ja 
jakavat jo alustavasti aiheet keskenään.    
   
Itse Leijonan luola alkaa niin, että rahoittajat kutsuvat kunkin ryhmän vuorotellen yleisön eteen 
keskustelemaan hankeaihiostaan. Ryhmät kertovat lyhyesti omista ideoistaan yleisölle ja 
rahoittajille, jotka voivat pyytää tarkentavia kysymyksiä yms. Kun ryhmät on käyty läpi rahoittajat 
valitsevat kukin varteenotettavimman hankeidean, jota on mahdollista työstää yksityisesti eteenpäin 
vielä ns. rahoitusklinikalla, kutsuen mukaan ideapaperissa mainitut avainkumppanit.    
   
Aina kaikille rahoittajille ei tule varteenotettavia hankeideoita, mutta he ovat tavattavissa 
hankeklinikalla ja voivat antaa kommentteja esim. ryhmien ”ylimääräisistä” hankeideoista. Leijonan 
luola haastaa toimijat tekemään yhteistyötä uusien, itselleen ehkäpä vieraidenkin toimijoiden kanssa 
ja miettimään konkreettisia keinoja ratkaista havaitsemiaan kehittämistarpeita.   
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Ryhmän numero_______   
  
   

Vastatkaa pöytäseurueena alla oleviin kysymyksiin ja luonnostelkaa hankeidea, joka olisi 
mielestänne tarpeellinen alueellanne.   
   
Rahoittajat valitsevat osan hanke ideoista jatkokäsittelyyn Leijonan luola -osioon. Päättäkää 
kuka ryhmästänne vastaa mahdollisiin tarkentaviin kysymyksiin.     
    
 

1. Mikä kotouttamisessa ei alueellanne tällä hetkellä toimi?    
(miettikää sellaista haastetta, johon voidaan vastata kehittämishankkeella)   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
    
 

2. Millaisella hankkeella haasteeseen voisi vastata?   
Hankkeen työnimi:_______________________________________________________________   
Mitkä ovat tärkeimmät käytännön toimet joita hankkeessa tehdään?   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
 
Keneen toimet kohdistuvat, mikä tai ketkä ovat hankkeen kohderyhmänä? 

_______________________________________________________________________________ 
    
 
3. Ketkä ovat tärkeimmät kumppanit hankkeen toteutuksessa?   
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

___________  
  
  
  
 


