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Toimivan puimalan viisi (5) tuntomerkkiä 

1. Työpajassa on  mukana  toiminnan eri osapuolia.  

Puimalamenetelmä kehitettiin Kuntaliiton ja Työelämän tutkimus- 
keskuksen yhteistyönä Vertaiset –oppimisverkostossa v. 2007-2009. 

Lähde: Matkaopas uudistamisen tielle. Puimalamenetelmä vertaisoppimisen  
vahvistamiseen ja kehittämistyön  tulosten levittämiseen. Suomen Kuntaliitto 2010. 

2. Jututtaja edistää vuoropuhelua. Hän avaa näkökulmia  
    keskusteluttamalla  eri tahoja vuorotellen. 

3. Rakentuu kuuntelusta, keskustelusta ja yhteisen käsityksen  
    rakentamisesta. Puhuminen ja kuunteleminen erotetaan toisistaan.  

4. Esteetön tila, avoin ja luottamuksellinen tunnelma. On tärkeätä analysoida  
    myös vaikeita asioita. Aidon läsnäolon luominen on puimalan tärkeä  
    ominaisuus. 

5. Puimalan keskeisenä tavoitteena on vertaisoppimisen vahvistaminen ja  
    kehittämistyön tulosten levittäminen. 



Tervehdys Kuopion joukkue ja Lahden seudun joukkue!  

1.  Koska meillä on tähän Puimalaan aikaa vain yksi tunti, niin yhdistämme molemmat 
tapaukset yhdeksi Puimalaksi.  

2.   Lähdemme liikkeelle Kuopion joukkueesta, koska siellä on tehty MVA.   
Liisa aloittaa noin 3 minuutin puheenvuorolla, jossa hänen tehtävänä on valottaa MVA:ta  
Juankosken näkökulmasta. Me muut keskitymme kuuntelemaan Liisan viestejä. Jututtajana  
koetan löytää yhden tai kaksi sellaista asiaa, joista jatkamme Liisan kanssa eteenpäin.  
En siis osaa vielä sanoa, mihin asioihin tulen kiinnittämään huomiota. Liisan kolme  
minuuttia ratkaisee sen!   

Seuraavaksi on Mirjan vuoro. Hän keskittyy puheenvuorossaan (3 min.) MVA:han  Kuopion 
kaupungin näkökulmasta ja  taas me muut keskitymme kuuntelemaan Mirjan puheenvuoroa  
ja koetan löytää siitäkin yhden tai kaksi kysymystä, joista jatkamme vielä hetken. 

Jukalta toivotaan, että hän tarkastelee MVA-prosessia luottamushenkilöiden ja  päätöksen  
tekemisen näkökulmasta. Myös Jukan puheenvuoroa koetan syventää yhdellä tai kahdella  
pienellä lisäkysymyksellä.  

3.  Seuraavaksi otamme yleisön mukaan keskusteluun ja heidän joukostaan otetaan 1-5 
        kysymystä / kommenttia ja Liisa, Mirja ja Jukka ovat vastaajina. 

4.  Seuraavaksi siirrymme pohtimaan maaseutuvaikutusten arviointia kuntaliitoksen jälkeen.  
       Tialla 3 minuutin puheenvuoro Nastolan näkökulmasta + 1-2 täsmentävää kysymystä. 
        Anjalla 3 minuutin puheenvuoro Hämeenkosken näkökulmasta + 1-2 täsmentävää kysymystä. 
        Timolla 3 minuutin puheenvuoro kyläasiamiehen näkökulmasta + 1-2 täsmentävää kysymystä. 
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7. Pohdimme MVA:n käyttöä yleisesti kuntien strategiatyössä. Kaikki paikallaolijat osallistuvat 
keskusteluun.  
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6. Otamme jälleen yleisön mukaan keskusteluun ja heidän joukostaan otetaan 1-5 kysymystä / 
kommenttia. Tia, Anja ja Timo toimivat vastaajina. 

5. Otamme Kuopion mukaan eli mitä ajatuksia Lahden seudun joukkueen puheenvuorot herättivät 
Liisassa, Mirjassa ja Jukassa. 

8. Teemme yhteistä synteesiä MVA:sta ennen kuntaliitosta,  kuntaliitoksen jälkeen  ja  ilman 
kuntaliitosta strategiatyön apuna. 

9. Yhteistä arviointia  Puimalasta: missä onnistuimme ja missä epäonnistuimme? 

Tervetuloa Kuopion ja Lahden seudun joukkueet Kuntatalolle! 
 
T: Arto Koski 
Puh. 050-54 29 299 
arto.koski@kuntaliitto.fi 


