
Setlementtijulkaisuja nro 36

– tarinoita kansalaistoiminnasta



– tarinoita kansalaistoiminnasta

Tekijät:

Helka Körkkö, Pihla Ruuskanen, Salome Tuomaala,

Anne Majaneva, Mikko Kellokumpu ja Liisa Ojala.

Suomen Setlementtiliitto ry, Uusi paikallisuus -hanke, 2015.

Tekstien toimitus:

Heta Mulari

Kuvitus, visuaalinen ilme ja taitto:

Salla Vasenius

Paino: 

Oy Fram Ab, Vaasa 2015

Kirja on tehty Raha-automaattiyhdistyksen tuella

Setlementtijulkaisuja nro 36

ISBN 978-952-7141-03-8 (Nid) 1456-2936 

ISBN 978-952-7141-04-5 (Pdf) 1456-2936

4041 0797



UUSI PAIKALLISUUS -HANKE

KIITOKSET

WWW.UUSIPAIKALLISUUS.FI

Suurimmat kiitokset kuuluvat kai-

kille asukkaille, jotka ovat olleet 

mukana ideoimassa, kehittämäs-

sä ja toteuttamassa Uuden paikal-

lisuuden kansalaistoimintaa eri 

puolilla Suomea. Ilman teitä ei olisi 

ollut hanketta, eikä tätä kertomus-

kirjaakaan. Omistamme tämän 

 kirjan kaikille teille.

Suomen Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hanke toimi vuosina 2011–

2015 neljällä paikkakunnalla. Hanketta koordinoitiin Setlementtiliitosta 

Helsingin Kalliosta. Projektipäälliköt työskentelivät Tampereen Hervan-

nassa, Vaasan Palosaarella ja Kemijärvellä. Uutta paikallisuutta ulotettiin 

vuosina 2013–2014 myös Kemiin ja Rovaniemelle. 

Uusi paikallisuus -hanke oli kansalaistoiminnan kehittämishanke, jon-

ka tavoitteena oli, että asukkaat  voivat vaikuttaa ja osallistua oman lähi-

alueensa kehittämiseen sekä kokea olevansa osa yhteisöä. Hankkeessa  
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testattiin, kehitettiin ja toteutettiin 

erilaisia osallistumisen ja vaikuttami-

sen tapoja yhdessä asukkaiden, pai-

kallisten setlementtien, järjestöjen 

ja kuntien kanssa. Toiminnan lähtö-

kohtia olivat kansalaislähtöisyys, 

 paikallisuus, osallisuus ja yhteistyö.
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Mitä kaikkea voi tapahtua, kun et-

sit kansalaistoimintaa viiden vuo-

den ajan eri puolilla Suomea? Tä-

mä kirja kertoo siitä kaikesta. Se 

kertoo ystävyydestä, uuden oi-

valtamisesta, pään hakkaamises-

ta seinään, oman tilan tärkeydestä 

sekä siitä, kuinka ison ilon joulu-

kuusi voi tuoda ja miltä tuntui ke-

hittää kaupunkikulttuuria poron-

hoitoalueella.

Suomen Setlementtiliiton Uusi 

paikallisuus -hankkeessa kehitet-

tiin kansalaistoimintaa Tampereen 

Hervannassa, Vaasan Palosaarel-

la ja Kemijärvellä. Välillä koukat-

tiin myös Kemiin ja Rovaniemelle, 

ja Helsingissäkin touhuttiin.

Työ aloitettiin tilanteessa, jos-

sa suomalainen yhteiskunta oli 

kohdannut taloudellisen taantu-

man, jonka loppua ei osattu ar-

vioida. Tulevat vuodet osoittivat, 

että taantuma oli syvä, ja suuret 

irti sanomisuutiset tulivat tutuiksi. 

Suomalainen yhteiskunta oli mur-

roksessa, hyvinvointivaltion aika 

oli ohi. Eri puolilla Suomea oli kui-

tenkin havaittavissa liikehdintää. 

Suurissa kaupungeissa alettiin pu-

hua kaupunkikulttuurista. Nuo-

ret toivat matkoiltaan Euroopan 

suurten kaupunkien tuulia. Alkoi 

syntyä spontaaneja kansanliikkei-

tä, jotka eivät olleet sidottuja mi-

hinkään, ne syttyivät ja sammuivat 

Helka Körkkö

UUSIA TUULIA

miten halusivat. Käsitteestä pop 

up tuli valtavirtaa.

Tähän tilanteeseen tuli Uusi pai-

kallisuus. Asettuessaan paikal-

lisyhteisöihin syksyllä 2011 se oli 

edellä aikaansa. Mutta tilaus oli 

suuri. Hauskojen kaupunkikult-

tuurin ilmiöiden lisäksi tarvittiin 

myös muuta. Kevään 2011 edus-

kuntavaalien tulos kertoi ihmis-

ten turhautumisesta. Perinteiseen 

edustukselliseen demokratiaan ei 

enää uskottu samalla tavalla kuin 

ennen.

Näissä yhteiskunnallisissa olosuh-

teissa Uusi paikallisuus -hankkeen 

rohkeat projektipäälliköt asettui-

vat Hervantaan, Kemijärvelle ja 

Vaasaan. Heidän tehtävänään oli 

innostaa ihmisiä toimimaan omas-

sa lähiympäristössään, löytää sil-

toja ja dialogia kunnan ja asuk-

kaiden välille sekä kehittää uusia 

yhteistyömuotoja järjestöjen kes-

ken – helppo homma, vai mitä? No 

ei todellakaan, mutta äärettömän 

kiinnostava ja tärkeä.

Mitä tästä kaikesta syntyi ja mi-

tä tapahtui viiden vuoden aikana? 

Syntyikö Kemijärvelle kaupunki-

kulttuuria, innostuivatko vaasa-

laiset tekemään uusia asioita yh-

dessä ja oppivatko hervantalaiset 

ymmärtämään toisiaan? Miten 

kaupunkien päättäjät suhtautuivat 

toimintaan, ja olivatko paikkakun-

nat valmiita uudenlaisiin suoran 

demokratian muotoihin?

Käsissäsi oleva kirja kertoo tästä 

kaikesta. Antoisia lukuhetkiä!

Helka Körkkö toimi Uusi

paikallisuus -hankkeen hanke-

johtajana Suomen Setlementti-

liitossa Helsingin Kalliossa.
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Lapsuuteni maisemaa olivat ker-

rostalojen ympäröimät pihat. Nii-

tä mahtuu tusinaan kolmetoista . 

Lapselle yksi piha oli kuitenkin 

ylitse muiden, ja se oli MEIDÄN 

piha – totta kai! Siellä olivat aina 

kaikki, ja meitä oli monta. Ei ollut 

väliä missä talossa asuit, saati sit-

ten iällä tai college-paidan värillä. 

Yhdessä leikittiin kirkonrottaa tai 

vuoren valloitusta ja seikkailtiin 

kylmäkellarissa. Niille muistoille 

hymyilen edelleen.

Näin aikuisen silmin pihalei-

kit olivat ensi askeleita kohti tä-

tä työtä. Uusi paikallisuus -hank-

keessa kyse on loppujen lopuksi 

pihaleik kien uudesta paluusta. 

Pihaleik    kien sijaan puhumme naa-

puruudesta, kansalaistoiminnas-

ta ja lähidemokratiasta. Taustal-

la on tunnustettu yhteisöllisyyden 

kaipuu.

Arvona yhteisöllisyys onkin koke-

nut uuden paluun. Mitä yhteisölli-

syys sitten voi arjessamme olla? 

Naapurille yhteisöllisyyttä voi ol-

la tervehdys. Uskallus rimpauttaa 

ovikelloa ja lainata sokeria. Yhtei-

set lehtitilaukset. Naapurustolle 

se voi olla korttelijuhlat, talkoot, 

kimppakyydit tai ruokapiirit. Kau-

pungille se tarkoittaa asukasosal-

listumisen kautta syntyviä parem-

pia päätöksiä, puistokummeja ja 

Pihla Ruuskanen

ARKIPÄIVÄN YHTEISÖLLISYYTTÄ 

elävää kaupunkikulttuuria.

Hankkeen aikana olemme huo-

manneet ihmisten kaipuun tähän 

kaikkeen. Kaipuu ei yleensä yk-

sin kuitenkaan riitä, se ei saa mei-

tä osallistumaan ja vaikuttamaan. 

Tarvitsemme helppoja ja mie-

lekkäitä tapoja vaikuttaa ja teh-

dä asioi ta yhdessä sekä selkeää 

ja helposti saatavilla olevaa tie-

toa näistä mahdollisuuksista. Ha-

luamme myös mahdollisuuksia 

vaikuttaa ja luoda osallistumisen 

tapoja itse. Siksi esimerkiksi asuk-

kaiden tarpeista lähtevä yhteistyö 

asukas liikkeiden, yhdistysten, yri-

tysten ja kuntien kanssa on tär-

keää.  Haluamme nähdä osallistu-

misemme tulokset.

Ja miksi tämä kaikki? Koska yh-

teisen tekemisen ja osallistumi-

sen kautta syntyy kaipaamaamme 

yhteisöllisyyttä. Se on osallisuu-

den tunnetta ympäröivään yhtei-

söön, joka antaa meille sosiaalisia 

verkostoja, mahdollisuuden oppia 

uutta, turvallisuuden tunnetta, ja 

vahvistaa myönteistä kokemusta 

omasta merkityksellisyydestä.

Muutin jokunen kuukausi sitten. 

Kysyin taloyhtiömme Facebook-

ryhmässä, milloin saamme kesä-

kukat pihalle. Saman tien sain 

kutsun kukkaostoksille. Siitä muo-

dostui mukava päivä, jolloin piha 

sai uudet kukat ja yrtit – ja minä 

tutustuin naapureihini. 

Kerrostalon pihalla saa edelleen 

muistoja, joille hymyillä. 

Pihla Ruuskanen toimi Uusi 

paikallisuus -hankkeen projekti-

sihteerinä Suomen Setlementti-

liitossa Helsingin Kalliossa.
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Paikkaan rakastuu, kun sinne ko-

tiutuu. Oma lähiympäristö alkaa 

tuntua tärkeältä, kun kokee ole-

vansa osa sitä. Lähikortteleis-

ta haluaa huolehtia, ihmisiä ter-

vehtiä, ja kesällä ehkä uskaltautuu 

taloyhtiön siivoustalkoisiin. Sie-

tokyky kasvaa, naapurin koiran 

haukunta ja vauvan itku ei enää 

ärsytä, vaan tuntuu kotoisalta. 

Mutta miten tämän voi saavuttaa? 

Miten paikallisen identiteetin voi 

saada, milloin tuntee olevansa ko-

tonaan ja miksi se joskus on niin 

vaikeaa?

Paikallisen identiteetin omaksu-

miseen liittyy hassuja ristiriito-

ja. Usein käy niin, että se melkein 

pitää ansaita. Ja jos sitä ei haluta 

tulijalle antaa, ei sitä oikein enää 

kehtaa tai halua ottaa. Lässytetään 

yhteisöllisyydestä ja samalla sulje-

taan ulkopuolelle.

Oman elämän esimerkki.

Muutin Kallioon vuonna 2011. 

 Minulla oli pieni etulyöntiasema, 

henkilökortissa lukee syntymä-

paikkakuntana Helsinki. Kaupun-

ki ei tuntunut vieraalta. Ajattelin 

asettuvani Kallioon sujuvasti. Elä-

mäntyyli ja ikä sopivat paikalliseen 

identiteettiin. Aloitin oman kotou-

tumisprosessini.

Ensimmäinen havaintoni oli, et-

tä työ integroi. Olin heti saanut 

aimo harppauksen kalliolaisuut-

ta, en pelkästään asunut täällä, 

vain myös työskentelin.  Ja minulla 

oli koira, mikä loistava lähiympä-

ristöön kiinnittäjä! Jos ulkoilutan 

koiraa Kallion kortteleissa, minun 

mitä suurimmalla todennäköisyy-

dellä ajatellaan asuvan siellä, ta-

paan muita koiranomistajia, muu-

tun osaksi kortteleiden liikettä.

Mutta sitten vauhti pysähtyi, jäin 

puolitiehen. Yritin kerran päte-

vänä neuvoa autolle reittiä koh-

ti Helsinginkatua, pieleen me-

Helka Körkkö

UUTTA PAIKALLISUUTTA ETSIMÄSSÄ – 
SAANKO JO OLLA KALLIOLAINEN?

ni. Syntyperäinen kalliolainen 

 istui vieressä ja heitti ylimieli-

sesti - ehkei sun vaasalainen vie-

lä kannattaisi ruveta neuvomaan. 

Punastuin, isku oli yllättävän ko-

va. ”Vaasalainen”, en ollut siis vie-

lä ansainnut paikallisuutta. Tämän 

tapauksen jälkeen aloin väistellä 

kalliolaistumista, sanoin reippaas-

ti olevani länsirannikolta, ruot-

si kuulosti ihanan kotoisalta ja 

kaipasin vaasalaista katu-uskot-

tavuuttani. Kalliossa jätin erään 

kerran koiran kakan keräämättä  

ja mielessäni uhmasin; pitäkää 

 hyvänänne syntyperäiset kalliolai-

set, tehän haluatte, että kaupun-

ginosa ei muutu, pysyy rupuisena, 

eivätkä urbaanit, työssäkäyvät, kol-

mikymppiset, muualta muuttaneet 

tule kortteleihin nostamaan vuok-

ria!

Pari kuukautta kipristeltyäni aloin 

antaa anteeksi. Omat rutiinit al-

koivat tehdä minusta uudelleen 

paikallista. Eräänä päivänä opas-

tin iät ja ajat Kalliossa asuneel-

le herralle reitin loistavaan lou-

naskahvilaan, jonka olin löytänyt. 

Hän oli innoissaan. Aloin taas 

kerätä  koiran kakkoja ja tervehtiä 

naapuria. 

Mutta mitä tästä opimme. 

Paikallis identiteetti on herk-

kä asia, ja ulossulkeminen sat-

tuu  yllättävän paljon. Minulla oli 

kuitenkin huima etulyöntiasema, 

työ, koira, ihana asunto, ystäviä 

ja  ennen kaikkea oma kieli. Mil-

tä tuntuu ihmisestä, joka muuttaa 

paikallisyhteisöön ilman kaikkia 

näitä edellä mainittuja asioita. Ja 

mitä teemme me? Olemme kärsi-

mättömiä - miksi se ei jo sopeudu 

ja integroidu, opi meidän tavoille?

Älkää hyvät ihmiset olko musta-

sukkaisia omasta paikallisyhtei-

söstänne, antakaa aikaa ja ennen 

kaikkea - sietäkää myös virheitä . 

Antakaa ihmisille mahdollisuus 

löytää uusi paikallisuus.

Tämä kirjoitus kirjoitettiin hank-

keen blogiin vuonna 2011, kun 

hanke johtaja Helka Körkkö oli juu-

ri muuttanut Helsinkiin ja aloitta-

nut työn hankkeessa.



Moikkaa kaikkia pihalla 
ja tervehdi raitilla tuttuja 

naamoja. HERVANTA
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Lasken rahoittajalle lukuja kulu-

neelta vuodelta. Teen Excel-pohjia, 

joihin erittelen projektin järjestämiä 

tapahtumia, asukkaiden tapaamisia, 

asukkaiden järjestämiä yleisötapah-

tumia ja yhteistyössä järjestettyjä 

tilaisuuksia. Näitä riittää. Numerot 

vilisevät silmissä. En meinaa pysyä 

laskuissani perässä.  

Silloin ovikello soi. Siellä on kaksi  

hervantalaista elokuvaryhmän 

 aktiivia. Toisella on pieni vauva 

 mukanaan. ”Oltiin just neuvottele-

massa yhteistyöstä kirjaston kans-

sa. Saadaanko tulla kertomaan kuu-

lumiset?” 

”Tulkaa vaan.” Juttelemme puoli-

sen tuntia, ja tyypeillä on hirveästi 

 ideoita ja into päällä.

Palaan laskelmien pariin. Hetki kes-

kittynyttä äherrystä lukujen kanssa. 

Miten näitä tapahtumia on näin pal-

jon? Uskooko kukaan näitä lukuja? 

Huhhuh! Ja taas soi ovikello. Siellä 

on taitovaihtokerhoaktiivi. ”Saanko 

tulla sisään? Meidän talossa myrky-

tetään. Joudun olemaan koko päi-

vän pois. En keksinyt muuta paikkaa 

minne mennä.” 

”No tuu nyt vaan. Saat olla ihan rau-

hassa, mutta en voi jutella sun kans-

sa, kun pitää laskea näitä juttuja.” 

”Ok.” Keskityn taas lukuihin. Vieras 

nyplää älypuhelintaan ja kysyy sit-

ten: ”Saanko rukoilla tässä? Onko se 

okei?” 

Salome Tuomaala

UUSIA NÄKYMIÄ HERVANTAAN

”Joo. Senkun rukoilet.”  Hän rukoilee 

hiljaa arabiaksi. Minä jatkan laskuja-

ni. Kohta hän lähtee.

Kuulumiset Hervannasta eräältä tal-

viselta keskiviikolta kuvaavat hyvin  

Uusi paikallisuus -hankkeen ener-

gioita. Asukkaiden aktiivisuus oli 

alusta saakka hankkeen kantava 

voima. Sen eteen tehtiin töitä. Pro-

jektipäällikkönä järjestin paikko-

ja ja hetkiä ihmisten kohtaamisille ja 

ideoin nille. Tavoitteita muokattiin 

sen mukaan, mitä ihmiset tarvitsi-

vat. Samalla kehitettiin tapoja, jot-

ka avaisivat ovia toimintaan ja antai-

sivat tilaa mahdollisimman monelle 

hervantalaiselle.  

Alun yksinäinen puurtaminen vaih-

tui tiiviiksi yhteistyöksi asukkai-

den, paikallisten yhdistys- ja järjes-

tötoimijoiden, yrittäjien, Hervannan 

kirjaston, Nuorisokeskus Kupolin, 

Tampereen kaupungin toimijoiden 

ja kansalaistoimintaan suuntautu-

neiden tamperelaisten setlement-

tien kanssa. Tiivis ja voimia vaati-

va verkostoituminen toi Hervantaan 

kohtaamisia ja kokeiluita, joita asuk-

kaat ja toimijat sinne kaipasivat. 

Yhteis työ asukkaiden ja muiden 

kansalaistoiminnasta kiinnostunei-

den kanssa opetti, että tärkeimpiä 

asioita paikallisuuden vahvistami-

sessa ovat ihmisten välinen yhteys 

ja yhteistyö.

Mitä uutta tässä sitten on? Vaik-

ka ihmiset kaipaavat yhteistyötä ja 

yhteyttä toisiinsa, ne eivät moni-

en kielten ja kulttuurien lähiös-

sä ole  itsestäänselvyys, eivätkä 

 Hervannassa asuvat aina löydä toi-

siaan.  Ihmisten kanssa toimivat ja 

työskentelevät ihmiset ja yhdistyk-

set ovat toisinaan niin rutinoituneet 

omille reiteillensä, että paikallisiin 

juttuihin pääsevät osalliseksi vain 

ne, jotka tuntevat paikan ennestään 

tai ovat itsekin tottuneita yhdistys- 

tai järjestötoimijoita.

Uusi paikallisuus sai mahdollisuu-

den katsoa Hervantaa, sen erilai-

sia paikkoja ja ihmisiä uusin silmin. 

 Samalla se avasi hervantalaisille  

 itselleen uusia näkymiä. Kertomuk-

set Hervannan Uusi paikallisuus 

-hankkeesta ovat kuvaus innostami-

sen työstä ja siitä, miten hervanta-

laiset etsivät ja löysivät uusia tiloja 

yhdessä hankkeen kanssa.

Salome Tuomaala toimi Uusi pai-

kallisuus -hankkeen projektipääl-

likkönä Tampereen Hervannassa.
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Yhteiseen toimintaan innostaminen

Ainakin tämän osaat

• Moikkaa kaikkia pihalla, ja tervehdi raitilla tuttuja naamoja.

• Jää juttelemaan aina, jos on edes hetki aikaa.

• Jos jollakin on idea yhdessä tekemisestä, tartu siihen nopeasti. Mieti, 

miten se olisi mahdollista toteuttaa, ja ketkä muut asukkaat voisivat 

kiinnostua siitä. Millaisella tukemisella ja kannustamisella saisit alku-

peräisen ideoijan toteuttamaan ajatusta yhdessä muiden kanssa niin 

pitkälle kuin mahdollista? 

• Järjestä oleskelu- ja ideointitilaisuuksia ja tarjoa pientä purtavaa. 

 Tästä löydät tarkempaa tietoa esimerkiksi Ideaolohuone-ohjeista.

• Jos asuinympäristössäsi on innokkaita ihmisiä, joiden on jostain syys-

tä hankalaa osallistua ideointiin, järjestä heille oma tilaisuutensa. Esi-

merkiksi aistirajoitteiset tai sellaiset naiset ja tytöt tai miehet ja po-

jat, joita ujostuttaa puhua sekaryhmässä, tai jotka eivät voi sellaiseen 

osallistua, voivat hyötyä erityisesti heille järjestetyistä tapaamisista. 

Älä kuitenkaan oleta, että tietyt ihmisryhmät haluavat osallistua ra-

jattuun ryhmään, vaan kysy ihmisiltä suoraan, mitä he tarvitsevat.

• Pistä paukkuja vaikeammin osallistuvien ihmisten aktivointiin. Mieti, 

ketkä alueellasi eivät saa viestiä tai pääse helposti mukaan. Vie mai-

noksia näihin paikkoihin ja käy juttelemassa, jos ihmisillä on omia ko-

koontumisia. Kysy, mitä he tarvitsevat, jotta he voisivat tulla mukaan. 

Hanki tarvittaessa ulkopuolista apua: vaikkapa tulkki tai ryhmäkes-

kustelun mahdollistaja voi olla avuksi. 

• Mainitse aina, jos tapahtumaan voi ottaa lapsia. Onko pienten lasten 

vanhemmille mahdollista järjestää lastenhoitoapua? Löytyisikö in-

nokkaita vapaaehtoisia lastenhoitorinkiin, tai onko joskus mahdollis-

ta palkata lastenhoitaja?

Salome Tuomaala

Jos olet onnistunut edes yhdessä edellisistä, kokeile näitä

• Jos sinulla on jo tiedossa mitä tehdään – esimerkiksi asukastilan  

 remontti tai tietyn tapahtuman järjestäminen – pidä huolta, että 

saat ihmiset mukaan suunnittelemaan MITEN se tehdään.

• Jos saat ammattilaisia kouluttamaan tai suunnittelemaan jotain osaa 

toiminnasta tai ympäristöstä, pidä huolta, että hekin ymmärtävät, 

että nyt on kysymys asukastyöstä. Kaiken toiminnan pitää olla läh-

tökohtaisesti asukkaat huomioivaa, heitä rohkaisevaa ja kannusta-

vaa.

• Toiminnan on kasvettava alhaalta ylös. Tämä tarkoittaa sitä, että ih-

miset ideoivat ja toteuttavat ja sinä autat. Jos yhteisöllisyyttä py-

ritään lisäämään ylhäältä alaspäin, ihmiset eivät varsinaisesti akti-

voidu ja toiminnalla on heikot mahdollisuudet juurtua.

Jos olet toteuttanut edes pari juttua aiemmista, olet valmis haasteisiin

• Mieti, miten seuraavia ideoita voisi toteuttaa käytännössä!

• Toisten puolesta tekeminen ei ole innostamista eikä aktivointia. 

 Tämä tarkoittaa aktiivista passiivisuutta. Aktiivinen passiivisuus ei 
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ole laiskottelua. Se on huolellista ja ystävällistä yhdessäoloa ja läs-

näoloa – sekä edellä kuvattua ihmisten tarpeiden sinnikästä kyselyä 

ja kuuntelua.

• Ota siis selville mitä asukkaat tarvitsevat, ja ryhdy tekemään juuri 

niitä asioita yhdessä – vaan ei heidän puolestaan. Tätä kautta ihmi-

set sitoutuvat parhaiten toimintaan.

• Innostaminen ei ole superpositiivisuutta – vaan pikemminkin tun-

nustelua, herkkyyttä ja uskallusta kysellä ja kuunnella. Sinun ei tar-

vitse keksiä kaikkia ratkaisuja – usein lämmön antaminen on paras 

apu, jotta ihminen voisi löytää ratkaisun itse.

• Jokaisella on oma tapansa olla sosiaalinen tai mukava. Juuri  sinun 

 tapasi on riittävän hyvä. Mieti, millä tavalla olet mukava.  Miten 

ja  milloin olet parhaimmillasi ihmisten kanssa? Kasvata tuota 

”mukavuus aluettasi”, luota siihen ja hae sille tukea!

• Toisten ihmisten tarpeista on vaikeaa ottaa selkoa, jos joutuu ohit-

tamaan omat tarpeensa. Uskallatko itse sanoa ääneen mitä tarvit-

set? Yhteisötyö vaatii aikaa ja rauhaa, sekä rentoa otetta. Mitä sinä 

tarvitset, jotta saisit tehdä yhteisön eteen työtä rauhassa ja työstä-

si nauttien? 

• Jos haluat saada kansalaistoimintaan mukaan mahdolli-

simman monenkirjavan joukon, miksi puhuisit erillisistä 

ryhmistä? Kansalaistoiminnan ja asukastoiminnan järjes-

täjä: kun seuraavan kerran aiot puhua maahanmuut-

tajista, nuorista, vanhoista, muistisairaista tai kehitys-

vammaisista, pidä tauko ja hengitä hetki: onko tuo puhe 

tässä kohden tarpeen? Voisitko puhumisen sijaan katsoa 

ympärillesi ja miettiä, miten kutsua mukaan juuri ne ih-

miset, jotka liikkuvat tuossa lähellä. Mitä voisit TEHDÄ 

sen eteen? Mitä voisit tehdä, jotta mahdollisimman moni 

asukas ja kansalainen voisi puhua omasta puolestaan? 

• Se, että pyydän sinua olemaan puhumatta ”niistä” ja 

”noista” ei tarkoita, etteikö ihmisten erilaisia tarpeita pi-

täisi ottaa huomioon. Päinvastoin: ihmisten monenlai-

set toiveet, tarpeet, tavat olla ja rikkaudet, joita he voi-

vat tuoda toimintaan mukaan, jäävät usein juurikin 

tuon puheen alle, joka esittää ihmiset erillisinä ryhmi-

nä.  Puhutaan siis mieluummin esteiden purkamisesta ja 

niistä keinoista, joilla kaikki saataisiin mukaan.

• Annan tästä käytännön esimerkin: toisin kuin monet 

hanketta seuranneet ajattelevat, Hervannan Uusi pai-

kallisuus -hankkeessa en ole pyytänyt mukaan maa-

hanmuuttajia, eikä sana ole ollut koko projektin aikana 

aktiivisessa kielenkäytössäni. Uskon, että maahanmuut-

tajataustaisia ihmisiä ei ole tullut mukaan tästä huoli-

matta, vaan ehkäpä juuri tämän vuoksi: olen ollut avoin 

kaikkien hervantalaisten mukaantulolle. 

Kaikkien innostaminen, mitä se on?
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muuttanut ohjausryhmän koostumista edusta-  

maan Hervannan eri väestöryhmiä

teettänyt ostopalveluina projektin pieniä töitä   

eri taustoista tulevilla, eri-ikäisillä hervantalaisilla

tarjonnut tulkkausta tarvittaessa

hankkinut tapahtumiin lastenhoitajia

kääntänyt mainoksia eri kielille

käyttänyt selkeää suomen kieltä

hankkinut asukkaille selkeän kielen koulutusta

mainostanut tapaamisia ja koulutuksia videoilla

soittanut niille, joiden tiedän olevan lukutaidottomia

JA

puhunut yhä uudestaan ihmisten KANSSA, 

ja kysynyt heidän osallistumisen mahdollisuuksis - 

taan sen sijaan, että olisin puhunut heistä ryhmänä, 

jonka tarpeet ovat etukäteen määriteltävissä. 

• Sen sijaan, että olisin puhunut erityisryhmistä, 

olen kysellyt, mitä ihmiset tarvitsevat ollakseen 

mukana toiminnassa. Olen tehnyt konkreettisia 

tekoja, jotta ihmiset voisivat tulla mukaan. Olen 

muun muassa

Tilahaaveita Hervannassa

Hervannassa tilasta puhuttiin kaipaavasti Uusi paikallisuus -hankkeen 

 aikana. Hervantalaiset halusivat yhteisen kylätalon. Tiloista puhuttiin 

tunteikkaasti silloinkin, kun aiheena olivat uhanalaiset asukastilat, ku-

ten erityisesti iäkkäämpien suosiossa oleva Venlan tuvan kortteli kerho.  

Myös julkiset tilat, kuten elokuvateatteri Cinola ja Pietilöiden suunnit-

teleman Hervannan keskuksen ulkotilat herättivät keskustelua.  Miten 

asukkaille voi antaa enemmän tilaa?

Tekoja tilan hyväksi

Uusi paikallisuus auttoi pitämään elossa unelmaa avoimesta kylätilasta ja 

järjesti keskusteluja. Pienimuotoisimmat keskusteluista käytiin ideaolo-

huoneissa, joihin kokoontui joskus kolme, joskus kaksikymmentä ihmistä 

keskustelemaan Hervannan asioista. Isoin tilaisuus oli Kehittämiskävely 

ja paneeli. Keskustelijoina oli asukkaiden lisäksi muun muassa Hervan-

nan yhteistiloja tutkinut arkkitehti ja kaupungin päättäjiä.

Ideaolohuoneet ja paneelit ovat esimerkkejä tavoista luoda yhteisöllis-

tä tilaa. Ideaolohuoneessa tämä tehdään pienellä vaivalla ja pienessä ti-

lassa. Olohuone viittaa kotiin, ja tarkoituksena onkin luoda keskustelulle 

kotoisa ilmapiiri. Idea-sana viittaa siihen, että nyt ei ole kyseessä ruudun 

Salome Tuomaala
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tuijottaminen sohvaperunana omassa olohuoneessa, vaan hetki mukavaa 

olemista, jonka tarkoituksena on ideointi. Yhteisöllistä tilaa ei voida luo-

da vain järjestämällä suuria yleisötapahtumia, vaikka niissäkin voidaan 

rikkoa perinteisiä asetelmia ja antaa alueen ihmisille ääntä. Asiantuntijat 

ja virkamiehet voidaan vaikkapa istuttaa yleisöön ja antaa alueen asuk-

kaille päärooli.

Se, että hervantalaiset tahtovat tilaa kokoontua, kertoo halusta toimia 

yhdessä. Koska alueelle ei saatu kylätaloa, autoimme etsimään väliaikai-

sia tiloja. Tarjosimme toimitilaamme asukkaille. Järjestimme kaupunki-

viljelypaikan etsimisretken ja kehittämiskävelyn, sekä tilakävelyn nimen-

omaan yhteisten kokoontumis- ja toimintatilojen etsimiseen.

Tilan tekeminen taiteella

Kun kävelemme kadulla, toisinaan näemme vain sen varjoisan puolen. 

 Havainnot esimerkiksi roskaavista ja juopottelevista kanssaeläjistä voivat 

olla ihan totta. Hervantalaiset puhuivat usein tämän kaltaisista heitä häi-

ritsevistä asioista keskustellessamme asuinalueen kehittämisestä.

Projekti olisi voinut tarjota selvitysapua tällaisiin kysymyksiin, jos asuk-

kaat olisivat yhdessä päättäneet niihin tarttua. Tukea tarjottiin asioihin, 

joihin kaksi tai useampi asukasta pyrki löytämään ratkaisun. Asukkaat 

eivät tarttuneet toimeen ongelmalähtöisesti. He alkoivat luoda elämää 

keskustaan virkistämällä vanhan elokuvateatterin toimintaa ja etsimällä 

paikkaa kaupunkiviljelmälle.

Hankkeelle siunaantui myös taideprojekteja, jotka suuntasivat katseen 

kadun aurinkoiselle puolelle. Ne kutsuivat asukkaita kulkemaan Hervan-

nassa uusilla tavoilla ja avoimin silmin. 1001kahvikuppia vahvisti tanssien 

hervantalaisten toivetta elokuvateatterin virkistämisestä. Tanssijat otti-

vat Cinolan aulan käyttöön, ja kutsuivat asukkaat sisään tilaamaan tans-

sielämyksiä. Tanssi jalkautui lähikaduille ja käytti kirjastoa lasten tans-

sihetkiin. Taidekärry puolestaan kierteli kaduilla ja kauppakeskuksessa 

tarjoten mahdollisuuksia yhteisten taideteosten, kuten Hervannan kan-

sallislaulun ja maisemakollaasin luomiseen.                             

Tilan etsiminen kävellen

Ensimmäisellä yhteisellä kävelyllämme löysimme tilan kaupunki viljelyyn. 

Vuonna 2015 tuossa paikassa viljeli jo kolmekymmentä hervantalaista. 

 Tilakävely puolestaan järjestettiin koulutussarjassa, jossa tarjottiin asuk-

kaille välineitä yhteistoimintaan. Tiloja kyseltiin paikallislehdessä kuu-

kautta ennen kävelyä. Kierrokselle valittiin viisi paikkaa, joihin oltiin 

yhteydessä etukäteen. Yhteydenpidon, ideoiden keräämisen ja mainos-

tamisen lisäksi järjestelyihin kuului reitin aikataulun suunnittelu ennak-

kokävelyllä. Viimeiseen kohteeseen varattiin osallistujille voileipätarjoilu.

Tilakävelyä pidettiin tarpeellisena. Ihmiset eivät olleet selvillä kaikista ti-

loista, joita Hervannassa saa kohtaamisiin ja toimintaan käyttää. Kyselyi-

den ansiosta paikallinen kauppakeskus DUO aktivoitui tarkastelemaan 

tilojaan, ja tarjosi asukkaiden käyttöön suurta yläkertaansa. Nyt tilaan 

suunnitellaan lasten diskoa, yhteisötaiteen tekemistä ja taidenäyttelyitä.

Tilakävely on vain yksi tapa ottaa tilaa haltuun. Unelmoi sinäkin mahdol-

lisesta ja mahdottomasta! Keksi uusia tapoja käyttää tilaa! Ota haltuun 

 tiloja itse ja yhdessä toisten kanssa!
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Seuraavaan tekstiin on haastateltu Setlementtiliiton 

 toimitusjohtajaa Pentti Lemmetyistä sekä Setlementti-

asunnot Oy:n toimitusjohtajaa Kimmo Rönkää.

Kun Uusi paikallisuus piti ovia auki kansalaistoiminnalle, 

Setlementtiasunnot Oy:ssä avattiin asukastiloja kortteliin 

ja naapurustoon. Setlementtiasuntoyhtiöiden tiloissa jär-

jestetään toimintaa, jota asukkaat haluavat – esimerkiksi 

pop up -ravintoloita tai taitojen vaihtoa. Tilan tekeminen 

muillekin kuin oman talon asukkaille on parhaimmillaan 

bonusta yhteiseen asumiseen: mahdollisuudet järjestää 

harrastustoimintaa kasvavat, kun lähitaloista saattaa löy-

tyä yhteisistä teemoista innostuneita. Asukastilan avoi-

muutta tukee yhteisökoordinaattori.

Setlementtiliitossa tilojen avaaminen kansalaisten käyt-

töön nähdään yhteiskunnan kannalta tärkeänä suunta-

na. Helsingissä Kalliolan setlementtitalon remontti suun-

niteltiin alusta asti kansalaisten kanssa. 2016 Kallioon 

 ilmestyy remonttipeitteiden alta kansalaistalo, joka on 

sekä Setlementtiliiton, Kalliolan setlementin ja Setle-

menttiasuntojen työntekijöiden että helsinkiläisten käy-

tössä. Tilat eivät ole vain niille, jotka tekevät työtä Setle-

menttiliitolle tai järjestävät vapaaehtoistoimintaa: kuka 

tahansa, joka haluaa järjestää mielekästä toimintaa asuk-

kaille, on tervetullut. 

Setlementtiasunnoilla tiloja avataan naapurustoon asuk-

kaiden toivomusten pohjalta. Kansalaistalon idea on 

 kerätä yhteen kansalaisia lähialueelta. Periaate on yksin-

kertainen ja helppo pukea sanoiksi: ”Meille saa tulla!” 

Voisiko oma järjestötilasi toimia myös asukkaiden tilana? Mitä voisit teh-

dä, että tiloja voisi käyttää vapaammin? Hervannassa tilojen avaami-

nen tarkoitti, että 35 neliömetrin toimipiste sisustettiin niin, että se sopi 

paitsi toimistotyöhön, myös asukkaiden iltapalavereihin ja kokkailui-

hin.  Tilaan teetettiin avaimia, jotta asukasryhmillä olisi vapaa kulku iltai-

sin. Avaimenhaltijoille kerrottiin selkeästi tilan käytön mahdollisuudet 

ja ehdot ja pidettiin huolta vakuutuksista. Tilaan ei jätetty arvotavaroi-

ta. Asukkaiden käytössä oli tietokone, joka toimi, mutta ei ollut viimeis-

tä huutoa. Käytännöt tehtiin sellaisiksi, että tilassa oli mahdollisimman 

helppoa järjestää asukastoimintaa. 

Tilojen avaaminen setlementtityönä 

Tilojen hankkiminen ja antaminen ihmisille on ollut setlementtityötä jo 

yli sadan vuoden ajan. Avoimien tilojen merkitys ei ole vuosien kulues-

sa vähentynyt, vaan tullut entistä ajankohtaisemmaksi. Ovien avaami-

sella on selkeä yhteiskunnallinen viesti aikana, jolloin avoimuus nähdään 

useammin uhkana kuin mahdollisuutena. Mitä tilan antaminen tarkoittaa 

setlementti työssä juuri nyt?



Joskus hulluilta tuntuvat
ideat ovat parhaita. PALOSAARI
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Mitä uusi paikallisuus on Palo-

saarella?

Aivan hankkeen alussa tähän ky-

symykseen oli vaikea vastata. Olin 

aiemmassa työssäni tutkinut alu-

een rakennuskantaa ja  -historiaa, 

ja huomannut miten kiehtova 

maailma Palosaaren alue oli. Rei-

lun 5000 asukkaan Palosaari eli 

tuttavallisemmin Präntöö oli en-

sin sataman kylkeen rakentunut 

merimiesten ja kauppiaiden kau-

punginosa, josta se muuntui teol-

lisuuden värittämäksi työläis- ja 

huvilakaupunginosaksi ja lopulta 

nykyiseen muotoonsa virasto- ja 

yliopistokaupunginosaksi. 

Näin jälkiä alueen historiasta 

myös nykypäivän Palosaarella kul-

kiessani ja kuulin sen kaikuja ih-

misten puheissa. ”Kivi taskuun ja 

Präntöölle” -sanonta sekä tarinat 

Lemmenkujalta kertovat hurjasta 

maineesta. Präntöön pojat puolus-

tivat reviiriään tiukasti, tappelut 

kaupunginosien välillä olivat ylei-

siä, ja Lemmenkujalla kukoistivat 

monenlaiset lain kouraa välttele-

vät toiminnat. 

Merenläheisyys ja palvelujen hy-

vä taso ovat nykypäivän präntöö-

läiselle tärkeitä ominaisuuksia. 

Anne Majaneva

PRÄNTÖÖ, LONTOO, PARIISI
– MAAILMAN KOLME METROPOLIA 

 Nopeasti havaitsin, että asukkaat 

olivat ylpeitä palosaarelaisuudes-

taan ja toivat sen mieluusti esiin. 

Ajattelin, että tässähän on hyvä 

lähtökohta hankkeen toiminnalle.

Olin kuitenkin väärässä. Eivät ih-

miset tietoisesti ajattele asioita, 

joita minä työkseni ajattelin, ku-

ten sitä, että ylpeys omasta asuin-

alueesta saa asukkaat mukaan sen 

kehittämiseen. Meillä oli erilaiset 

lähtökohdat. Minun piti päästä lä-

hemmäs ihmisiä, ja se oli minulle 

aluksi vaikeaa. Pikkuhiljaa kontak-

teja ja juttelutuokioita alkoi kui-

tenkin kertyä, ja aloin tulla tutuksi 

syvemmän tason palosaarelaisuu-

den kanssa. Taustani arkkitehti-

na antoi minulle melko fyysiset 

ja tekniset raamit paikallisuuden 

ymmärtämiselle. Työ ihmisten 

kanssa toi mukaan inhimillisyy-

den, lähimmäisyyden ja yhteisölli-

syyden tasoja.

Suuri osa tapaamistani palosaare-

laisista on paluumuuttajia. He ovat 

viettäneet lapsuutensa ja nuoruu-

tensa Präntöön tehtaiden varjos-

sa, kenties myöhemmin jossakin 

tehtaassa työskennellen. Puuvil-

latehdas oli suurin työllistäjä, jon-

ne kuljetettiin busseilla työvoimaa 

maakunnasta saakka. Tehtaan pil-

li rytmitti ihmisten arkea, ja se piti 

huolta työntekijöistään monin ta-

voin. Elämä oli silti niukkaa ja lei-

pä tiukassa, talot hataria ja kyl-

miä. Henki oli monesti hiuskarvan 

 varassa – eräs asukas kertoi mi-

nulle muistelukävelyllä ohittaes-

samme suurta mäntyä, että tuosta 

puusta hän pelasti pikkupoikana 

kaverinsa hirttäytymästä vahin-

gossa hengiltä. Palosaari koetaan 

hurjasta historiastaan huolimatta 

nostalgisena paikkana, jonne moni 

haluaa muuttaa takaisin. Histo rian 

voi vielä aistia Präntöön tuulissa, 

ja meri – se on ikuinen.

Uusi paikallisuus Palosaarella ki-

teytyy vanhanaikaisen talkoo-

hengen uudistamiseen, yhdessä 

tekemiseen ja yhteisten asioiden 

edistämiseen. Vaikeinta ja hitain-

ta on edistää kaavoitukseen liitty-

viä asioita. Ihmisiä turhauttaa, kun 

”mitään ei tapahdu”.  

Anne Majaneva työskenteli 

projektipäällikkönä Uusi pai-

kallisuus -hankkeessa Vaasan 

Palosaarella.
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Sama Mansikkasaari hiertää 

edelleen, ja se pieni saari Palo-

saaren edustalla on samassa 

rappio tilassa kuin 30 vuotta sit-

ten. Mansikkasaarella rakennet-

tiin laivoja –  ensin purjelaivoja ja 

myöhemmin Wärtsilän aluksia. 

Teollisuus toiminta saarella päät-

tyi 1980- luvulla, ja siitä saakka sen 

käytöstä on kiistelty. Palo saaren 

asukasyhdistys syntyi vastusta-

maan saaren täyttämistä kerros-

taloilla ja puolustamaan sen kun-

nostamista kaikille avoimeksi 

viheralueeksi, jossa voisi nauttia 

meren ja historian läheisyydestä. 

Nopeammin edistyvät palvelui-

hin tai yhdistystoimintaan liittyvät 

seikat, kuten esimerkiksi joulu-

toritapahtuman elvyttäminen. 

Niinkin pieni asia kuin  valaistu 

joulukuusi torilla voi olla  todella 

merkityksellinen  monelle asuk-

kaalle.

Anne Majaneva

Ihmisläheistä aktivismia eli
miten saada asukkaat osallistumaan

Asukkaat järjestivät hiljaisen mielenosoituksen kirjaston ovella lauantai-

aukiolojen puolesta. Asiasta järjestettiin myöhemmin syksyllä myös kes-

kustelutilaisuus, johon kutsuttiin kirjastolaitoksen johtaja ja kirjasto-

lautakunnan jäseniä. Aktivismi kannatti: lauantain aukiolot palautettiin. 

Miksi osallistua kun ”kaikki on hyvin”?

Palosaarella ”kaikki on hyvin” ja siksi asukkaita on välillä vaikeaa saada 

osallistumaan hankkeen toimintaan. Ihmiset aktivoituvat vasta, kun jota-

kin palvelua ollaan lopettamassa. Vaikuttaminen koetaan usein tylsäksi. 

Ihmiset eivät ole tottuneita eivätkä valmiita näkemään vaivaa vaikuttami-

sen eteen, ellei olemassa ole jotain selvää uhkaa. Suomalainen perinne on, 

että vaaleissa valitaan henkilöt tekemään asioita meidän puolestamme. 

Pohjalainen 8.9.2013: ”Palosaaren kirjastolle suuntasi  

lauan taina aamukymmeneltä joukko palosaarelaisia, 

vaikka heistä suurin osa tiesi, että kirjasto on kiinni. Juuri 

sen takia paikalle tultiin, osoittamaan hiljaisesti mieltä.     

– Montakohan sataa euroa kaupunki tässä vuoden lop-

puun mennessä säästää, kysyi ensimmäisten joukossa 

paikalle tullut Palosaaren asukasyhdistyksen puheenjohta-

ja  Kari Laitala. Sama kysymys toistettiin myöhemmin mo-

nesta suusta.” 
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Asukkaat luulevat usein, ettei heidän näkemyksillään ole merkitystä, eikä 

kukaan aidosti kuuntele heitä. Voi ollakin, että joitakin yksittäisiä toivei-

ta tai ehdotuksia ei ole otettu huomioon, mutta politiikassa ja kaupungin 

organisaatiossa on huomioitava yleinen etu. Jos riittävän moni ehdottaa 

samaa, voi jotain jo tapahtuakin, kuten esimerkki kirjaston aukioloista 

osoittaa. Onko tätä sitten kerrottu asukkaille riittävän selkeästi? Ehkä ei.

Keskustelutilaisuus, kenen ehdoilla?

Keskustelutilaisuuksien järjestämisen taustalla on hieno ajatus asukkai-

den kuulemisesta, mutta ne eivät läheskään aina ole loppuun asti mie-

tittyjä eivätkä kannusta aitoon osallistumiseen. Ongelmista huolimatta 

hankkeen toimintavuosien aikana tilaisuuksissa on tapahtunut kehitys-

tä parempaan suuntaan. Olen itse käynyt niissä, kun aihe on liipannut 

tarpeeksi läheltä, esimerkiksi kun on ollut kyse lapsen koulusta tai Palo-

saaren kaavoituksesta. 

Usein tuntuu siltä, että keskustelutilaisuudet ovat näennäisiä ja ne jär-

jestetään vain silmänlumeeksi. Itse asia on jo päätetty jossakin instans-

sissa. Jos tilaisuuden vetäjä pystyy etukäteen tai aivan tilaisuuden alussa 

vakuuttamaan ihmiset siitä, että keskusteluilla on oikeasti merkitystä ja 

vaikuttavuutta, ollaan jo lähellä onnistunutta osallistamista.

On kuitenkin olemassa suuri joukko ihmisiä, jotka eivät tilaisuuksiin  tule, 

vaikka heillä olisi paljon annettavaa. Ja sitten on heitä, jotka eivät halua 

tai uskalla puhua muiden edessä. Tai heitä, jotka keksivät vasta kotona 

jälkeenpäin, mitä olisi pitänyt sanoa. Heidän osallistamisensa vaatii mui-

ta keinoja, joita harva kaupunki osaa vielä käyttää.

Entä kansalaisraadit?

Kansalaisraati on hyvä menetelmä, kun halutaan asukkailta punnittuja 

ja tietoon perustuvia mielipiteitä ja ehdotuksia melko tarkasti rajattuun 

ongelmaan tai asiaan. Siinäkin on kuitenkin huonot puolensa, kuten pit-

kä ajallinen panostus. Harva ihminen on valmis uhraamaan useamman 

päivän tai illan, vaikka aihe olisi kuinka mielenkiintoinen. Palosaaren 

kampus raadissa kävi niinkin, että suuri osa mukaan ilmoittautuneista 

ei ollut ymmärtänyt, että kyse on useamman illan tapahtumasta. Suurin 

osa oli kuitenkin tyytyväisiä siihen, että tulivat mukaan.

Palosaaren kampusraadissa kehitettiin kampusaluetta ja samalla tes-

tattiin kehittämiskävelyä osana raatia. Mukana oli eräs eläkkeellä oleva 

mieshenkilö. Hän tuli raatiin vaimonsa ilmoittamana, ja oli ensimmäisen 

infotilaisuuden jälkeen pyörällä päästään. Hän tuli kertomaan minul-

le, ettei ollenkaan tiennyt, mihin vaimo on hänet ilmoittanut, ja ettei 

hän oikein ole varma, osaako hän mitään ja onko hänestä hyötyä. Raadin 

edetessä mies oli kuitenkin mukana yhä innokkaammin ja kertoi roh-

keasti omia mielipiteitään. Raadin jälkeen hän kiitteli kovasti, että sai ol-

la mukana ja soitteli vielä jälkeenpäinkin, kun oli saanut uusia ideoita.

No miten ihmeessä ihmisiä sitten saa mukaan?

Osallistumisen pitää olla helppoa, ja se pitää osata koh-

dentaa ryhmän mukaan. Helppous tar-

koittaa: ei ilmoittautumista, ei osallistu-

mispakkoa, mielellään mah  dollisimman 

monelle tuttu paikka (esimerkiksi pop up 

-osallistumis piste kauppatorilla, kirjastois-

sa tai messuilla) tarjoilua (hyvä ruoka tai kahvi toimii aina), melko va-

paata ohjelmaa, mahdollisuus vaikuttaa itse ohjelmaan, paljon markki-

nointia, lisää markkinointia, jotain hauskaa ja kiinnostavaa tekemistä. 

Mikään määrä mainostusta ei ole liikaa! Vielä paremmin ihmisiä osallis-

taisi pysyvä,  lähellä oleva tila, jossa voisi helposti tutustua sellaisiin asi-

oihin, joihin voi juuri sillä hetkellä vaikuttaa ja jättää oman mielipiteensä. 

Melkeinpä aina tarvitaan useita erilaisia osallistamismenetelmiä ihmis-

ryhmien erityistarpeiden mukaan.
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Järjestöfoorumi halusi toteuttaa Palosaaren kansalais-

raadissa esitetyn toiveen jouluisesta toritapahtumasta 

kauniisti valaistuine joulukuusineen. Joulutori-tapahtu-

maa lähdettiin suunnittelemaan yhdessä Yhyres- 

yhdistyksen kanssa, joka toimii Vaasan naapurikunnissa. 

Maaseutukunnista kutsuttiin myyjiä paikalle ja toivot-

tiin kolmemetristä joulukuusta. Lahjoi-

tuskuusi saatiin, mutta se oli alle kaksi 

metriä pitkä. Kaiken lisäksi joulutori-

iltana oli kova myrsky ja kuusi kaatui 

monta kertaa, kunnes se sidottiin 

vahvalla narulla kiinni esiintymis-

lavaan.

Seuraavana vuonna kuusiasiaan 

tartuttiin jo alkusyksystä ja pää-

tettiin onnistua viime vuotta pa-

remmin. Palosaaren asukas-

yhdistyksen aktiivinen 

puheenjohtaja Kari Laitala 

käynnisti kaupungin katu-

toimen kanssa neuvot-

telut, jotta Palosaaren 

torille saataisiin tu-

keva ja pysyvä paikka 

kuuselle, käytännössä    

Onnistunutta osallisuutta: kertomus 
Palosaaren joulukuusesta

torikivetyksen alle upotettu betoniperustus. Tämän 

 onnistumiseksi tarvittiin lukuisia kyselyjä, mutta sinnik-

kyys tuotti hedelmää. Katutoimi lupasi toimittaa paikal-

le beto nisen perustuksen, ja asukasyhdistyksen kontol-

le jäi kuopan kaivaminen. Muutama riuska mies tarttui 

hommiin ja kuoppa oli kaivettu parissa tunnissa. 

Vielä puuttui kuusi ja valaistus. Kari oli jälleen aktiivinen 

ja soitti niin monta puhelua vihertoimen päällikölle, että 

tämä jo melkein suuttui. 

Kuusitarinan kruunasi paikallisen sanomalehden 

Tekstaten- palsta, jolla kiiteltiin kuusesta Palo saaren 

 torilla, mutta toivottiin, että valaistuksen   hoitaisi 

 seuraavana vuonna joku naispuolinen…
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Joskus hulluilta tuntuvat
ideat ovat parhaita

Keksimme hankkeessa idean julistaa Palosaari itsenäiseksi kuten Uzu-

bion kaupunginosa Latviassa ja valita sille oman hallitsijan, pormesta-

rin. Ajattelimme, että omalaatuisella Palosaarella on sen verran väri-

käs historia, että idea saattaisi onnistuakin. Itsenäisyysjulistuksen ja 

pormestarin valinnan ympärille kehitettiin oma kolmepäiväinen tapahtu-

ma juhlistamaan asuinaluetta, Palosaari-karnevaali. Tapahtumaa lähdet-

tiin tekemään sillä periaatteella, että kaikki voivat tuottaa siihen sisältöä: 

asukkaat pihakirppiksiä ja -kahviloita, yhdistykset avoimia ovia, yritykset 

ja liikkeet tarjouksia ja tempauksia. 

Säät suosivat, onneksi, joten ihmisiä oli liikkeellä satoja jokaisena päivä-

nä. Sosiaalinen media heräsi ja puskaradiokin alkoi laulaa. Tarvittiin vain 

tarpeeksi hullu idea, joka kuitenkin sopi asuinalueen henkeen. ”Präntöö, 

Lontoo, Pariisi – maailman kolme metropolia” lukee Palosaaren asukas-

yhdistyksen teettämissä paidoissakin. Itsetunto on komiasti kohdallaan 

pohjalaisittain!

Miten karnevaalit saatiin aikaan?

Hommaa lähti tekemään Palosaaren järjestöfoorumi. Sillä oli vajaan vuo-

den mittainen toimintahistoria takanaan, kun karnevaalit toteutettiin. 

Hommia jaettiin eri yhdistysten kesken, mutta toimin itse koordinaat-

torina ja pääjärjestäjänä. Kun toimijoita oli useampia, ei kenenkään työ-

määrä noussut liian korkeaksi. Järjestöfoorumin tehtävänä oli paitsi jär-

jestää osa ohjelmasta ja toimittaa pormestarinvaali, myös houkutella ja 

innostaa muitakin osallistumaan.

Anne Majaneva

Järjestöfoorumissa rakennettiin päiville ohjelmarunko ja hankittiin esiin-

tyjiä. Pormestarinvaalissa asukkaat saivat äänestää netissä ja puheli-

mitse. Koululaiset saatiin mukaan karnevaalitunnelmaan julistamal-

la heille  Palosaaren lipun suunnittelukilpailu. Valmiita lippuehdotuksia 

sai käydä äänestämässä Palosaaren kirjastossa. Tunnelma nousi jo etu-

käteen, kun kaduilla ja torilla puhuttiin pormestarista ja lipusta.

Karnevaalien haluttiin näkyvän myös fyysisesti katukuvassa. Palosaaren 

torille viritettiin banderolli, joka oli varsin hieno ja värikäs tapahtuman 

mainos. Tämän lisäksi torialuetta ympäröivät puut koristeltiin värikkäillä 

viirinauhoilla. Minulle heiteltiin kaikenlaisia suureellisiakin suunnitelmia 

esimerkiksi koristelusta, katujen sulkemisista ja nimekkäistä esiintyjis-

tä. Karnevaalit olisivat silloin paisuneet yli sekä järjestäjien voimavarois-

ta  että budjetista. Jos halutaan synnyttää uusi, vuosittain toistuva tapah-

tuma, joka järjestetään jatkossa paikallisten yhdistysten voimin, se ei voi 

paisua kovin suureksi budjetiltaan tai työmäärältään.

Ja pormestariksi valittiin…

Palosaaren pormestarin tehtävä-

nä on itsenäisyysjulistuksen lisäksi 

toimia Palosaaren keulakuvana ja 

puolestapuhujana. Asukkaat sai-

vat ehdottaa vapaasti henkilöitä 

pormestarinvaaliin. Ehdotuksia 

tulikin pitkälti toistakymmentä. 

Kaikki eivät kuitenkaan olleet 

ehdokkuuteen suostuvaisia, ja 

lopulta vaaleissa oli mukana 

kymmenen ehdokasta.

Palosaaren pormesta-

riksi ehdotettiin nykyi-

siä ja entisiä poliitikkoja, 
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muusikoita, muita taiteilijoita, se-

kä paikallisesti näkyviä hahmoja kuten 

asukasyhdistysaktiiveja ja yliopiston profes-

soria. Myös kaksi nuorta naista pääsi ehdokaslistalle, 

molemmat äidinkieleltään ruotsinkielisiä ja töissä media- alalla. 

Kun naiset kuulivat tulleensa ehdotetuiksi pormestarin vaaliin, he lä-

hestyivät minua erikoisella ehdotuksella: he halusivat muodostaa ehdo-

kasparin. Jos he tulisivat valituiksi, he jakaisivat pormestarin tittelin ja 

tehtävät keskenään. Vaikka naiset eivät voittaneet, he eivät lannistuneet, 

vaan järjestivät karnevaaleille yhteisen pihakahvilan. Pihakahvilan nimi  

oli #brändöromantikerna hashtagin mukaan, jolla naiset ystäväpiiris-

sään jakavat Instagramissa kuvia omasta, ihanasta asuinalueestaan Palo-

saaresta.

Ääniä annettiin yhteensä 405 ja eniten ääniä (93) sai Juha ”Mehis” 

 Wahlström, jonka moni tuntee nuorisotila Saippiksen pitkäaikaisena 

työntekijänä. Mehis otti uutisen pormestariudesta vastaan iloisesti yllät-

tyneenä. ”Mahtava juttu, kyllähän tämä lämmittää vanhaa präntööläistä”,  

kommentoi hän valintaa tuoreeltaan. Mehis on asunut Palosaarella vuo-

desta 1972 ja käynyt lastentarhan ja koulun siellä. Nuorena hän pelasi 

Vaasan Pallo-Veikoissa, joka niin ikään toimi Palosaaren alueella. ”Prän-

tööllä oli tarhat, koulut, kirjasto, futiskentät ja uimarannat, ei täältä tar-

vinnut mihinkään lähteä. Ja palvelut ovat vaan parantuneet viime vuosi-

na”, totesi Mehis.

Karnevaalit järjestettiin uudelleen seuraavana kesänä, ja pormestariksi  

valittiin aktiivinen asukas Eija Seppelin. Eija otti pormestarin tehtä-

vät mielellään vastaan ja paneutuu niihin koko sydämestään. ”Olen hy-

vin kiitollinen ja otettu pormestarin tittelistä. Palosaarella olen syntynyt 

ja asunut suurimman osan elämästäni. Tämä on suuri kunnia. Aion tehdä 

kaikkeni  ainakin Palosaaren koulun säilyttämisen puolesta.”

Rakenteista ihmiseen

Taustani on viranomaistyössä, joten lähdin aluksi hankkeeseen siitä 

näkö kulmasta. Järjestin keskustelutilaisuuksia ja neuvottelin kaupungin 

viranomaisten kanssa siitä, miten asukkaita voitaisiin kuulla paremmin. 

Tilaisuudet kiinnostivat kuitenkin vain pientä porukkaa, eikä niillä tuntu-

nut olevan aitoa vaikuttavuutta. 

Pikku hiljaa työotteeni alkoi kääntyä toisenlaiseksi, kun ymmärsin pa-

remmin, että toiminnan on lähdettävä aidosti asukkaista itsestään. Pro-

jektin vetäjältä vaaditaan paljon malttia, avointa mieltä ja kykyä kuun-

nella ja toimia ihmisiltä tulevien viestien mukaan. Viestit eivät aina ole 

kovin suoria, vaan on osattava ”haistella tuulia”. Lisäksi on osattava vies-

tiä ymmärrettävästi ja konkreettisesti. Asukkaat ovat niin tottuneita yl-

häältä päin annettuihin viesteihin, etteivät hekään välttämättä osaa 

asennoitua hankkeen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Projektipäällikkönä olen oppinut paljon. Aiemmin merkityksettöminä 

pitä mäni asiat ovat osoittautuneet olennaisen tärkeiksi ihmisten välises-

sä kanssakäymisessä ja asioiden etenemisessä. Aiemmin en ollut lain-

kaan ymmärtänyt, miten paljon merkitystä on vaikkapa sillä, tunteeko 

jonkun ihmisen ennestään.

Anne Majaneva
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Toisaalta olen oppinut myös sen, että kunnallinen päätöksenteko ja 

yhteis työ kaupungin viranhaltijoiden kanssa on jopa vielä tahmeampaa 

ja muutosvastarintaisempaa, kuin olin osannut kuvitellakaan. Olen koke-

nut suuria riittämättömyyden tunteita työssäni näiden asioiden vuoksi, 

mutta myös oppinut armollisuutta. Yksin ei voi tehdä kaikkea, ja muu-

tos vaatii aikaa. Hankkeen edetessä on ollut hienoa huomata, että muu-

tos on kuitenkin alkanut pienin askelin.

Ensimmäisiä onnistumisen kokemuksia projektipäällikön työssäni sain, 

kun perustin Järjestöfoorumin. Aluksi olin epävarma siitä, mitä fooru-

mista tulisi, mutta päätin antaa äänen foorumilaisille ja kuunnella hei-

tä.  Perustavaan kokoukseen helmikuussa 2013 tuli edustajia kymmenes-

tä eri yhdistyksestä tai järjestöstä. Päätimme alkaa suunnitella ja 

toteuttaa yhteisiä tapahtumia, markkinointia, 

vaikuttamistyötä ja tiedottamista kaupungin 

suuntaan.

Syksyllä järjestimme Palosaaren kansalais-

raadin toiveen pohjalta kirjastoon valo-

kuva näyttelyn palosaarelaisen yhdistys-

toiminnan historiasta. Näyttelyssä oli 

satoja kävijöitä ja sain siitä oikein muka-

via onnistumisen tunteita. Eihän se vaa-

tinut kuin muutaman ihmisen innostumi-

sen!

Järjestöfoorumi on tapahtumien lisäk-

si tehnyt kaupungille aloitteen Palosaa-

ren torin varustelun parantamiseksi, 

jotta tapahtumien järjestäminen oli-

si helpompaa ja anonut karnevaa-

leille kaupunkikulttuuriavustus-

ta, jonka se myös sai. Kaupungin 

kädenojennus Järjestöfoorumin 

työlle tuntui todella hyvältä!



Toivottomuuden ilmapiirissä 
on mahdollista kulkea vasta-
virtaan, ja näin tapahtuikin. KEMIJÄRVI
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Olipa kerran pieni kaupunki, jon-

ka loiston päivät olivat takanapäin. 

Aika oli ajanut paikka kunnan ohi, 

ja päättäjät olivat uuden tilan teen 

edessä. Vastustamalla Helsin-

gin herroja ei enää herunutkaan 

valtion rahaa, kuten Kekko-

sen aikana tapahtui. Lakkaute-

tun paperi tehtaan työntekijöi-

den osaamiselta putosi pohja pois, 

ja tilanne oli heille uusi. Sellun-

keittäjän osaamisella ei ollut ky-

syntää palkattaessa hiihtokeskuk-

siin työntekijöitä.

Nuorempi ikäluokka lähti opiske-

lemaan eikä palannut paikkakun-

nalle. Teollisuudenalojen, yritys-

ten ja koulutusmahdollisuuksien 

hävittyä paikkakunnan henki-

nen ilmapiiri siirtyi piirun verran 

taaksepäin ympäröivän maailman 

mennessä eteenpäin. Ahdistusta 

aiheutti myös syrjäseutujen elin-

voimaisuuteen liittyvä näköalatto-

muus. Aina kun television aukaisi 

tai sanomalehtiä luki, silmiin osui-

vat kurjistumisesta kertovat ai-

heet.

Toivottomuuden ilmapiirissä on 

mahdollista kulkea vastavirtaan, ja 

näin tapahtuikin. Television draa-

masarja Taivaan tulet toi paikka-

Mikko Kellokumpu

VASTAVIRTAA JA UUSIA
NÄKÖALOJA KEMIJÄRVELLÄ

kunnalle kaivatun piristysruiskeen 

ja lisäsi tulevaisuuden uskoa. Kur-

jistuneesta kaupungista tuli pit-

kästä aikaa iloisia uutisia. Tällai-

sessa ilmapiirissä uudenlainen 

kansalaisaktiivisuus sai hyvän kas-

vualustan. Kun kaupunkiin vie-

lä saatiin sähköistetty junarata ja 

alueelle uutta teollisuutta, henki-

nen ilmapiirikin vapautui. 

Uusi paikallisuus -hanke kiinnittyi 

tällaiseen ilmapiiriin. Ei ollutkaan 

ihme, että hankkeeseen liittyi mo-

nenlaisia odotuksia ja toiveita. 

Suuri osa kemijärveläisistä tus-

kin tiesi, mistä lähidemokratiassa 

on kysymys ja miksi olemassa ole-

vat vaikuttamisen mahdollisuudet 

eivät riitä kuntalaisille. Päättäjillä-

kin oli erilaisia käsityksiä siitä, mi-

ten ja missä vaiheessa kuntalaiset 

on hyvä ottaa mukaan valmisteil-

la olevien asioiden käsittelyyn. 

Osa oli avoimemman ja osallista-

van kansalaisten mukaan ottami-

sen kannalla, ja toisten mielestä 

vaaleilla valittujen päättäjien pi-

täisi valmistella asioita rauhassa. 

Uskonsa paikkakunnalla elämisen 

mahdollisuuteen menettäneet ih-

miset eivät välttämättä odottaneet 

hankkeen tuovan paikka kunnalle 

mitään heidän elämäänsä mullis-

tavaa.

Uusi paikallisuus -hanke onnis-

tui kuitenkin työssään saamaan 

aikaiseksi kuntalaisten osallista-

mista päätöksentekoon – ei vain 

heidän, jotka ovat muutenkin ak-

tiivisia. Avoimuudelle ja erilaisten 

ihmisten osallistamiselle oli aito 

tarve. Erilaiset kansalaisraadit ja 

World Cafe -tapahtumat löysivät 

paikkansa. Seuraavissa tarinois-

sa kerron lisää siitä, millaisia muo-

toja kansalaisaktiivisuus Kemi-

järvellä sai. 

Mikko Kellokumpu toimi Uusi 

paikallisuus -hankkeen projekti-

päällikkönä Kemijärvellä.
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Kokemuksia Kemijärven kansalaisraatien kulissien takaa

Uusi paikallisuus -hankkeen aikana Kemijärvellä panostettiin kansa-

laisraateihin. Ihmisten osallistaminen ja kuuleminen on hieno ja arvo-

kas ajatus. Mutta entä jos kaikki eivät halua osallistua tai tulla kuul-

luiksi? Entä jos eivät edes vastaa sähköposteihin? Tai entä jos kaikki 

ovat eri mieltä keskenään? Nämä ovat huomioita, joihin törmäsin 

projektipäällikkönä . Välillä olo oli kuin pölynimurikauppiaalla, joka yrit-

tää myydä asiaa ihmisille. 

Usein Kemijärvellä ihmeteltiin kansalaisraadin toimintatapaa, koska raati 

ei ole perinteinen yhden asian ympärille kasvanut edunvalvontajärjestö . 

Tulevatko raadin kautta vaikuttamaan ihmiset, jotka eivät ole päässeet 

valtuustoon? Entä kuinka saataisiin mukaan ihmiset, jotka eivät alun pe-

rin ole kiinnostuneita kansalaisvaikuttamisesta?

Päätin valita ensimmäiseksi kansalaisraadin aiheeksi aikuisten kehitys-

vammaisten asiat. Teeman valintaa helpottivat valmiit kontaktini aiheen 

parissa toimiviin järjestöihin ja ihmisiin. Tästä huolimatta aihe piti myy-

dä toimijoille. Kansalaisraadin käsitteistö oli vieras rekrytoitaville raati-

laisille ja paikalle kutsutuille asiantuntijoille. Suu auki he katsoivat kun 

puhuin asiantuntijoiden ja raatilaisten yhdessä toimimisesta, julkilausu-

misesta ja deliberatiivisesta demokratiasta. Osallistujat olivat kuitenkin 

tyytyväisiä, ja asiantuntijatkin pitivät tapahtumaa hyvänä kokemuksena.

Toisen kansalaisraadin aihe liittyi tuulivoiman rakentamiseen, mutta va-

litettavasti osapuolet olivat jo valinneet kantansa valmiiksi. Tätäkään ei 

välttämättä osaa ajatella, jos ei ole järjestänyt raateja aiemmin. Paikal-

le tuli kuitenkin iän, sukupuolen ja koulutuksen pohjalta suurin piirtein 

Projektipäällikkö – vai
osa-aikainen pölynimurikauppias?

Mikko Kellokumpu

paikallisyhteisöä edustava joukko osallistujia. Raatilaisten mielipiteet oli-

vat yhtenäisiä, eikä kaikkia toivottuja asiantuntijoita saatu paikalle. Kai-

ken kukkuraksi raatiin osallistui yksi henkilö, joka ei kolmen päivän aika-

na ymmärtänyt yhtään, mistä kansalaisraadissa on kysymys. Häntä kyllä 

ohjeistettiin ja hänen sopimattomaan käytökseensä puututtiin selväsa-

naisesti ja jämäkästi. Toisesta kansalaisraadista opin, ettei ole missään 

tapauksessa järkevää tehdä kansalaisraatia aiheesta, jossa osapuolet ovat 

jo valmiiksi päättäneet kantansa. 

Kolmas ja neljäs kansalaisraatimme pidettiin kemijärveläisille nuorille. 

Osallistujien värvääminen oli ensimmäisen kerran helppoa, koska opis-

kelijat saivat osallistua tapahtumaan kouluajalla ja he saivat myös pienen 

kokouspalkkion osallistumisestaan.  Kysymysten teko sujui erinomai-

sesti, mutta asiantuntijakuuleminen oli vaivaantunutta, sillä ryhmä oli 

liian  suuri keskusteluun. Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Kemi-

järven kaupungin nuorisotoimen ja yläkoulujen, ammattiopiston sekä 

lukion  opettajakunnan kanssa. 

Entä miten kansalaisraatien julkilausumat saataisiin aidosti eteenpäin 

päättäjille? Kansalaisten käsityksiä pitäisi ottaa huomioon jo kansalais-

raadin valmisteluvaiheessa. Olen huomannut, että osa valtuutetuis-

ta kokee tällaisen mallin hidastavana toimintana. Ihmiset tunteilevat ja 

pyrkivät painostamaan päättäjiä – sanotaan. Mutta ehkä tässä on juu-

ri kansalaisraatien tärkeä ydin. Kun tehdään töitä ihmisten kanssa, se 

on välillä epätäydellistä, sekavaa ja epäloogista. Sekavuudelle pitää myös 

jättää tilaa: se on aitoa kansalaistoimintaa.
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Projektipäällikkö saa rakentaa siltoja monien eri tahojen ja yksityis-

henkilöiden välille, joilla kaikilla on erilaisia toiveita ja odotuksia toimin-

nasta. Tässä tekstissä pohdin usein toistettuja lausahduksia ja onnistu-

misen kokemuksia matkan varrelta. 

”Tulen jos pääsen” -vastaus sähköpostilla on yleinen tapa ilmoittaa, ettei 

henkilö ole kiinnostunut toiminnasta. Ilmiöön törmää valitettavan usein 

kentällä, kun pitäisi alkaa toteuttaa tapahtumaa. Aikamoinen ajatusten-

lukija saa olla, koska välillä vastaanottaja ei reagoi millään tavalla yhtey-

denottoihin. Pitää muistaa, että kansalaistoiminnassa osa toimii ihan 

omin ehdoin.

”Muista, että toiminta on kansalaislähtöistä.” Näin kuulee todettavan 

tuon tuosta. Mutta kiinnostaako ihmisiä välttämättä? Tukemalla voi vah-

vistaa passiivisten ihmisten valmiuksia osallistua. Tuki voi olla yhteyden-

ottoja, mukaan pyytämistä, osallistumaan rohkaisemista ja vastaavaa 

tilanteeseen sopivaa toimintaa. Me olemme saaneet osallistujia kutsu-

malla heitä paikalle henkilökohtaisesti. Paras rekrytointitulos kansalais-

raatiin syntyi, kun aiheen hyvin tunteva rekrytoija otti henkilökohtaisten 

kontaktiensa kautta yhteyttä ihmisiin.

”Tiivistä ja kehitä järjestöyhteistyötä.” Miksi järjestöihminen vapaa- 

ajallaan toimisi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa? Hänestä voi 

olla mukavaa toimia tutussa ympäristössä tekemällä asioita ilman ul-

kopuolista ohjailua tai uusia innovaatioita. Helposti unohdetaan, että ih-

miset ovat järjestöissä omasta tahdostaan, eivätkä he välttämättä halua 

tehdä asioita tehokkaammin. 

”Vaikuta kuntapäättäjiin.” Kuntapäättäjät eivät aina koe uusia kansa-

Toteamuksia ja väitteitä
kansalaistoiminnan arjesta

Mikko Kellokumpu

laistoiminnan menetelmiä tehokkaina ja toivottavina toimintatapoina. 

Kansalais raadit tai World Cafet saattavat jopa pelottaa pitkäkestoisuu-

dellaan. 

”Mene suoraan kouluihin ja kerro siellä.” Nykyisin jokainen koulun ulko-

puolinen taho on saanut päähänsä oivalluksen, että oppia voi luokka-

huoneen ulkopuolellakin. Usein neuvotaan menemään suoraan kouluun, 

mutta todellisuus saattaa olla toinen. Kouluihin ei voi mennä noin vain, 

vaan ehdotuksen on oltava viimeistelty ja valmisteltu. Sen sijaan: ”tee 

yhteistyöpaketti mahdollisimman valmiiksi ja sovita se koulun opetus-

suunnitelmaan”. Jos suunnittelet tapahtumaa koulun kanssa, muista,  että 

on kuljetusoppilaita, jotka koulukyydistä jäädessään ovat koulun vas-

tuulla. Pahimmillaan oppilaille on järjestettävä kuljetus erityisjärjeste-

lyin ja –kustannuksin. Myös ruokailuista, lupalapuista ja tiedottamisesta 

on huolehdittava. Tee siis osallistuminen opettajalle, oppilaille ja kouluil-

le mahdollisimman helpoksi. Silloin yhteistyö on hedelmällistä ja onnis-

tuu. Esimerkiksi kansalaisraatien järjestämisestä ammattiopiston, lukion 

ja yläkoulujen kanssa on erinomaisia onnistumisen kokemuksia Kemi-

järveltä. Vältä siis kuormittamasta opettajia ja rehtoreita paperityöllä ja 

hanki yhteistyökumppani, joka tuntee nykyisen koulumaailman!
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Tapahtumia vesihyppyrillä
eli onnistunutta kansalaisaktiivisuutta 
haja-asutusalueella
Kemijärven vesihyppyrin ympärille syntynyt kansa-

laistoiminta toi yhteen hyvin erilaisia yhdistyksiä ja 

järjestöjä. Kemijärvi-päivien aikana ihmisiä oli pal-

jon liikkeellä, ja järjestöt tavoittivat paljon uusia ih-

misiä. Järjestöille pystytettiin telttakatos, ja ne tulivat 

tapahtumaan maksutta esittelemään toimintaan-

sa. Kulttuuritalo sijaitsee hyppyrin vieressä, ja talos-

sa  sijaitsevat kirjasto ja nuorisotoimi olivat tiiviis-

ti mukana tapahtuman järjestelyissä. Kirjasto toteutti 

saman aikaisesti kirjojen poistomyynnin, ja nuoriso-

tilat olivat avoinna tapahtuman ajan. 

Fantasiaseikkailu-lastentapahtuma oli ilmainen al-

le kouluikäisille lapsille tarkoitettu tapahtuma. Aikoi-

naan tapahtuma aloitettiin Viidakkoseikkailu-nimellä, 

mutta järjestäjäjoukon pienetessä ja aktiivi-

en väsähtäessä tapahtuma jouduttiin laitta-

maan tauolle. Tauko teki hyvää, ja Uusi 

paikallisuus -hankkeen ja muutaman 

muun toimijan lisätyöpanok-

sella tapahtuma saa-

tiin elvytettyä. Toteuttamassa oli noin 

20 järjestöä ja lukuisia vapaaehtoi-

sia. Tapahtuman aikana raken-

nettujen leikkipaikkojen teemat 

vaihtelivat avaruusseikkailusta 

mörkömetsään ja mielikuvitus-

maailmaan. 

Kutsuimme lapsiperheiden 

joukkoon myös päättäjiä ta-

paamaan perheitä. Päättä-

jät kulkivat yleisön joukossa 

ja heitä oli helppo lähestyä 

epävirallisessa ympäristössä. 

Päättäjät eivät pukeneet ylleen 

puoluetunnuksia ja moni tunte-

mattomampi kuntapäättäjä hukkui yleisö-

massaan. Osa päättäjistä kertoi kuitenkin käyneen-

sä ruuhkavuosia elävien huoltajien kanssa hyviä 

keskusteluita vapaamuotoisesti. Näin ollen ajatuk-

semme helposti lähestyttävistä päättäjistä toteutui.
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Pidin Kemijärvellä Vesihyppyrin avajaistapahtumassa kojua, jossa kerät-

tiin lasten ja nuorten ideoita ja mielipiteitä Kemijärven kehittämisestä.  

Eräs nuorimies totesi: ”turha heitellä ideoita ja olla luova, kun ei täällä 

kuitenkaan mitään tapahdu”. 

Jäin miettimään kuulemaani. Pitääkö se paikkansa? Eikö mitään todella-

kaan tapahdu?

Työskentelin vajaan kahden vuoden ajan Kemijärvellä, ja tein tiivistä 

yhteis työtä kaupungin nuorisotoimen kanssa. Ainakaan heiltä ei näyt-

tänyt puuttuvan halua toteuttaa nuorten ideoita. Ongelma oli, etteivät 

nuorten ideat ja toiveet kantautuneet heidän korviinsa tai nuoret eivät 

olleet itse valmiita toimimaan asioiden puolesta. 

Kansalaisraadeissa ja Dream Cafe -tapahtumissa painimme aina saman 

kysymyksen äärellä: miten saisimme osallistujajoukosta mahdollisimman 

edustavan ja mukaan myös ne nuoret, jotka eivät ole tottuneita vaikut-

tamaan ja osallistumaan? Toisessa kansalaisraadissa ratkaisimme asian 

 arvalla. Kouluista arvottiin osallistujat, ja mikäli arvan suosima ei halun-

nut missään tapauksessa tulla, arvonta suoritettiin uudestaan. Vain yksi 

arvottu kieltäytyi osallistumasta. 

Mutta miksi kaupungin kehittäminen ei kiinnosta? Kiinnostaisiko mi-

nua, lähtisinkö itse jos pyydettäisiin? Ainakin pitäisi olla takeita siitä, et-

tä osallistumisesta on jotain hyötyä. Niinpä niin, kukapa haluaisi ideoi-

da tyhjän takia.

Päätöksenteon hitaus ja nuorten aikakäsitys ovat usein ristiriidassa kes-

kenään. Kun nuoret jättävät adressin uuden skeittiparkin rakentami-

seksi, kestää helposti vuosi ennen kuin aloite saa aikaan minkäänlais-

ta avausta. Pahimmassa tapauksessa adressi ja vetoomus lojuu kanslistin 

pöytälaatikossa kesäloman yli. Yläkoululaisen kesälomaan mahtuu koko 

Eikö mitään todellakaan tapahdu? 
Liisa Ojala

elämä. Odottavan aika on pitkä ja nuoren vielä pidempi. 

Nuorten aloitteissa pitää toimia nyt tai heti. Tämähän ei tarkoita, että 

kaikki toiveet pitäisi toteuttaa mukisematta. Mutta reagoida pitää. Aloit-

teen tehneelle nuorelle merkitsee paljon jo se, että joku kertoo, miksi  

skeittiparkkia ei voi tehdä hautausmaan viereen, tai että sohvakalusto 

koulun käytävällä on paloturvallisuusriski ja siksi mahdoton toive. Nuo-

ria pitää tiedottaa siitä, miten kunnallinen päätöksenteko toimii ja miksi 

se toimii niin kuin toimii.

Toimenpiteet tulee ulottaa nuorista myös yhteisön aikuisiin ja päätök-

sentekijöihin. Pitää olla herkkyyttä tunnistaa nuorten osallistumisen ta-

vat ja kannustaa heitä niissä. Nuorten ideat pitää ottaa vakavasti.

Tiikeripuvun ja mielikuvituksen taikaa

Lasten ja nuorten parissa työskentely on hauskaa, mutta myös haasta-

vaa. Etenkin silloin, kun tavoitteena on eri-ikäisten lasten ja nuorten in-

nostaminen oman mielipiteen kertomiseen ja vaikuttamiseen, voi sormi 

mennä helposti suuhun. 

Eri-ikäisten lasten ja nuorten osallistamisessa toimivat erilaiset jutut ja 

innostamisen keinot. Vesihyppyrin avajaistapahtumassa halusin kerätä 

nuoremmilta lapsilta ideoita ja mielipiteitä tapahtumasta.  
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Päätin jalkautua tapahtuma-alueelle ja lähestyä lapsia kyselylomakkei-

deni kanssa. Harmikseni huomasin kuitenkin pian, että vieraan aikuisen 

on vaikea päästä juttusille lasten kanssa. Ujous iskee helposti, kun en-

nestään tuntematon ”täti” tulee kyselemään Fantasiaseikkailun teema-

toiveita, vaikka palkintona olisikin karkkia ja pinssejä. 

Tilanne kääntyi silmänräpäyksessä päälaelleen, kun keksin vetää päälleni 

karvaisen ja söpön tiikeripuvun. Vaikka puku oli tukahduttavan kuuma, 

oli seurauksena se, että lapsia alkoi ilmestyä joka nurkan takaa ja kaikki 

halusivat käydä tervehtimässä tiikeriä. Samalla hoitui näppärästi gallupin 

teko, ja ujouskin oli tipotiessään. Veikkaanpa, että sama muodonmuutos 

saattaisi toimia aikuistenkin parissa.

Toinen oivallukseni liittyy mielikuvituksen hyödyntämiseen. Tarinat ovat 

erittäin tehokas vaikuttamisen ja vakuuttamisen työkalu. Mielikuvitus on 

mitä mainioin keino saada ihmiset innostumaan, ja erityisesti se toimii 

lasten kanssa. Eräässä työpajassa halusimme saada lapset suunnittele-

maan ja ideoimaan unelmiensa kaupunkia. Tehtävä osoittautui kuitenkin 

yllättävän hankalaksi, joten päätin ruokkia ensin lasten mielikuvitusta: 

”Kuvittele, että jonain päivänä heräisit omasta sängystäsi ja huomaisit 

että yön aikana on tapahtunut kummia. Lasten ja aikuisten paikat ovat 

menneet sekaisin ja lapset saavat tehdä melkein mitä haluavat, vähän 

kuin aikuiset oikeassa maailmassa. Mikä on sinun lempipaikkasi Kemijär-

vellä ja mitä tekisit siellä, jos kukaan ei kieltäisi? Mitä paikassa tapahtui-

si, jos sinä saisit vallata sen?” 

Pienen ajatusleikin jälkeen hullun hauskat ideat alkoivat lennellä ja 

kemi järveläisten tuntemat paikat saada uudenlaisia käyttötarkoituksia. 

Vaateliikkeessä järjestettäisiin lasten omia muotinäytöksiä, Lidlissä juh-

littaisiin ja syötäisiin kaikki herkut pullatiskistä, autoliikkeen kaikki autot 

ja moottorikelkat pääsisivät testiajoon saman päivän aikana… Työpajas-

sa lapset tekivät maalauksia, nauhoittivat ääniterveisiä sekä kuvasivat it-

sensä puhe kuplaviestien kanssa. 

Loppujen lopuksi peruselementit ovat kuitenkin samat iästä riippu-

matta: osallistuminen, vaikuttamisesta innostuminen ja toimeen tart-

tuminen pitää lähteä itsestä ja jostain innostavasta kokemuksesta. Niin 

täysi- ikäisille nuorille kuin alakouluikäisille lapsillekin on tärkeää, et-

tä osallistumisen merkitys ja vaikuttavuus tulee näkyväksi. Pitää saada 

konkreettista näyttöä siitä, että omaa panosta arvostetaan.

Liisa Ojala toimi Uusi paikallisuus -hankkeen projekti-

koordinaattorina Kemijärvellä, Rovaniemellä ja Kemissä 

vuosina 2013–2014. Hän keskittyi erityisesti lasten ja 

nuorten kansalaistoimintaan ja osallisuuteen. 
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Oman työn kriittinen arviointi näin hankkeen loppupuolella on itselleni-

kin kiinnostava kokemus. Mitä opin ja mitä jäi mieleen?

Ihmisten erilaiset mahdollisuudet osallistua

Ensimmäisenä mieleeni tulevat yhteistyökumppanit: toimintaympä-

ristön erilaisilla tiedoilla ja taidoilla varustetut ihmiset. Kansalaisia pi-

täisi saada toimimaan yhteistyössä päättäjien kanssa, jotka ovat vai-

kuttamaan tottuneita, verkostoituneita ja omaa asiaansa edistämään 

kykeneviä ihmisiä. Tavallisten kuntalaisten valmiudet ja tiedot eivät 

useinkaan ole samalla tasolla kuin päättäjien, eikä tarvitsekaan. Vaikeuk-

sia kuitenkin tulee, kun pitäisi keskustella tasaver-

taisesti ja tuoda päätöksentekoon arkitietoa. 

Aika paljon kirjoitetaan siitä, miten deliberaa-

tio, eli kaikkien näkemysten tasapuolinen huo-

mioiminen, toteutuu eri tilaisuuksissa. Se tun-

tuu turhauttavalta, koska ongelmat ovat muualla. 

Pelkkä erilaisten ihmisten paikalle saaminen on to-

dellisuudessa valtavan työn takana. Onko edes mie-

lekästä saada introverttia keskustelemaan vieraiden 

ihmisten kanssa? Hiljainen voi kokea saavansa tie-

toa kuuntelemallakin, ja paikalle tulokin on voinut vaa-

tia paljon tukea. 

Toimintamallin juurtuminen

Projektien lopputavoitteena on saada ihmiset toimi-

maan itsenäisesti asioiden parissa, joita hankkees-

sa on heidän kanssaan toteutettu. Hankkeen pää-

tyttyä projektityöntekijän työpanoskin päättyy. 

Koordinoijasta moottoriksi
Mikko Kellokumpu

Tästä syntyy vaikeus, sillä asiat eivät tapahdukaan itsestään. Uusi työ-

muoto vaatii mukavuusalueen reunalle menoa. Ihmiset eivät näyttäi-

si olevan perusluonteeltaan avoimia muutoksille. Uusi työtapa voi alussa 

lisätä työmäärää olemassa olevien tehtävien lisäksi. Vaikka yksi henkilö 

innostuisi uudesta työtavasta, yhteisö voi olla muutosvastainen. Projek-

ti on silti erinomainen tapa testata uusia asioita ja joskus onnistua niissä. 

Näkymättömän vapaaehtoistyön tukeminen järjestöissä

Järjestöjen välisen yhteistyön lisääminen on yksi hankkeemme teema. 

Tarve yhteistyölle on ilmeinen, mutta vaikeutena on ihmisten toimimi-

nen järjestöissä ja yhdistyksissä vapaaehtoisesti. Eivät heitä sido samat 

tulostavoitteet kuin järjestöjen paikallisia työntekijöitä. Todellisuudes-

sa pienten yhdistysten kokouksiin pelätään usein mennä, koska vaarana 

on joutua sihteeriksi tai puheenjohtajaksi. Mielestäni vapaaehtoisvoimin 

toimivia yhdistyksiä voisi tukea parhaiten ammattimaisen puheen-

johtajan ja sihteerin kautta, jotka hoitaisivat palkkatyökseen pienten yh-

distysten lakisääteiset velvoitteet. Silloin jäsenistö uskaltaisi saapua ko-

kouksiin vailla syyllisyydentunnetta siitä, etteivät osallistu tarvittavalla 

intensiteetillä varainhankintaan, tapahtumien toteuttamiseen ja pitkäai-

kaiseen toimintaan.

Syntyy helposti itseään ruokkiva ja tuhoava kierre, kun esimerkiksi  

isoista järjestöistä tulee paikallisyhdistyksille ohjeita sitouttaa tiiviim-

min ihmisiä ja jopa järjestöjä ja yhdistyksiä kes kinäiseen yhteistyö-

hön toiminnan tehostamiseksi. Silloin osa aktiiveista kokee lisääntyneen 

sitou tumisen liian kuormittavaksi, uupuu ja jää pois toiminnasta. Mo-

ni haluaa mieluummin ulkoiluttaa ikäihmisiä, viedä vammaisia kaveri-

na tapahtumiin ja tehdä muita vastaa via asioita kokoustamisten ja viran-

omaisyhteystyön asemesta. Samalla pop up -tyyppinen osallistuminen 

on näyttänyt korvanneen pitkäaikaisen jäsenyyden järjestöissä. Nämä 

muutokset vaativat uutta ajattelua
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Koordinoinnista moottoriksi ja ohjauksesta itsenäiseksi kulkijaksi

Koordinointi on ylätason sana, jonka viljelyä hätkähdän projektimaail-

massa. Mihin tarvitaan koordinointia? Useinkaan tarpeena ei ole ihmis-

ten ohjaaminen vaan innostaminen. Varsin usein kentällä kohtaa tilan-

teen, jossa tapahtumaan ei saada ihmisiä. Koordinoitavat on haettava 

mukaan toimintaan, ja silloin kyse on tuen antamisesta, tilaisuuksien ra-

kentamisesta ja ohjauksesta – ei koordinoimisesta. Tätä ei välttämät-

tä tule ottaneeksi huomioon, jos ei ole itse toteuttanut vapaaehtoisten 

ihmisten kanssa tapahtumia. On ymmärrettävä, minkä verran voi antaa 

vastuuta vapaaehtoisille kuormittamatta heitä kohtuuttomasti. 

Projektipäällikön houkutuksena on tehdä hieno kaavio ja toimintamal-

li, mikä ei useinkaan toteudu yhteistyötahojen kanssa. Motivaatio voi ol-

la yllättävän suuri voimavara. Mutta joskus asiat vain lähtevät etenemään 

yllätyksenä projektipäälliköllekin. Koordinoija muuttuukin toimintaa 

tuke vaksi moottoriksi. 

LOPUKSI
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Kun on (tasan) kolmekymmentä, 

viisi vuotta tuntuu vielä pitkältä 

ajalta, se tuntuu ikuisuudelta. Se 

tuntuu niin pitkältä, että sen lop-

pua on vaikea hahmottaa, ja sitä 

lakkaa kokonaan ajattelemasta.

Kun olin lapsi, meillä oli kaverei-

den kanssa tapana kirjoittaa kir-

jeitä itsellemme. Saimme avata ne 

sitten vuosien päästä: esimerkiksi  

12-vuotias Helka kirjoitti kirjeen 

21-vuotiaalle Helkalle. Se oli lähes 

mahdotonta: tuntui siltä, kuin oli-

si kirjoittanut tuhansien vuosien 

päähän, aikaan, jolloin maailma ja 

ihmiskunta ovat jo asettuneet uu-

delle planeetalle. 

Sitten joskus aika oli kulunut, ja 

olin 21-vuotias. Olin edelleen mi-

nä, en enää 12-vuotias, mutta kui-

tenkin minä. Se ei tuntunut eri-

tyiseltä, vaan tavalliselta. Tiesin, 

että vuodet olivat kuluneet, mutta 

se oli luonnollista. Maailma oli kai 

muuttunut, se oli vähän erilainen, 

mutta silti sama.

Väliin jäi nippu tarinoita elämästä.

Keväällä 2011 seisoin Helsin-

gin Kalliossa ja katsoin Läntistä  

Brahen katua kohti. Olin uuden  

ajan edessä, olin tullut töihin 

Setlementtiliittoon Uusi paikalli-

suus -hankkeeseen kehittämään 

kansalaistoiminnan muotoja. 

 Tiesin, että hankkeella oli rahoi-

tus seuraavaksi viideksi vuodeksi. 

Ajattelin, että se on niin pitkä ai-

ka, että maailma ehtii ehkä muut-

tua. Teemme aivan uudenlaisia 

asioita, kehitämme kansalaistoi-

mintaa, tapahtuu jotain jännittä-

vää ja suurta.

Niin Uusi paikallisuus -hanke  

 alkoi.  Ja nyt se kuitenkin jo 

 päättyy. Tunne on vähän sama 

kuin silloin omien kirjeiden katse-

lu nuoruudessa. Kaikki on muut-

tunut, mutta muutos ei kuiten-

kaan ole niin ihmeellistä. Se on 

luonnollista ja lempeää.

Sen verran olen kasvanut, että 

ymmärrän nyt viiden vuoden ole-

Helka Körkkö

KAIKKI PÄÄTTYY JOSKUS..… van yhtä aikaa pitkä ja lyhyt aika – 

se ei ole ikuisuus eikä maailma to-

dellakaan muutu kokonaan. Mutta 

mitä voi tehdä viidessä vuodessa? 

Jos jo luitte kirjan ja olette nyt vii-

meisellä sivulla, tiedätte vastauk-

sen. Paljon tapahtui, syntyi mon-

ta uutta tarinaa, jotka synnyttivät 

edelleen uusia tarinoita. Osa niis-

tä jäi elämään ja jatkaa nyt kulku-

aan Hervannassa, Kemijärvellä ja 

Vaasassa. Osa jäi meidän työnteki-

jöiden sydämiin. Kansalaistoimin-

ta kehittyi ja muutti muotoaan, ja 

kyllä, tapahtui aivan uusia asioita 

ja koko setlementtiliike on nyt eh-

kä vähän erilainen. 

Viisi vuotta on riittävä aika muu-

tokseen. Sen ainakin tiedän nyt.

Kirjoitukseni otsikko, joka saat-

taa tuntua vähän kliseiseltä, tar-

koittaa itse asiassa minulle 

1990- luvun  lopun ja 2000-luvun  

alun suosikki bändin, Ultra Bran, 

biisiä ”Vesireittejä”. Ja vaikka kap-

pale on yhtyeen haikeimpia, se 

sisältää myös muuta. Se sisäl-

tää fiiliksen alkukesän auringosta, 

makean tuoksun, mikä luultavasti 

oli sekoitus aurinkorasvaa, siide-

riä, haju vettä ja Törnävän hiekkaa. 

Kappale soitettiin yleensä puoli-

välissä keikkaa. Se ei todellakaan 

ollut loppu, se oli vain hetkellinen 

suvantovaihe, jonka jälkeen, aivan 

kohta, alkoi uusi nostatus. Hiekka 

alkoi taas uudestaan pöllyämään, 

vatsanpohjassa kutkutti ja alku-

kesän aurinko oli kirkas. 

Kaikki olikin vasta edessä.
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Toimintamuotoihin voi tutustua Uusi paikallisuus -hankkeen kotisivuilla 

osoitteessa www.uusipaikallisuus.fi - toimintamuodot. 

Hervannan Ideaolohuone

Ideaolohuoneessa pohditaan osallistujille tärkeitä asioita teen, kahvin ja 

mukavan tekemisen merkeissä. Ideaolohuoneessa tartutaan toimeen ja 

suunnitellaan yhdessä joku omaan asuinalueeseen liittyvä asia. Se voi ol-

la esimerkiksi tapahtuma, tempaus tai talkooprojekti. Osallistujille me-

netelmä on helppo ja mukava matalan kynnyksen tapa vaikuttaa lähi-

ympäristöön. Ideaolohuoneessa ei mennä asia edellä, eikä varsinkaan 

järjestäjän idea edellä, vaan tarkoitus on, että ihmiset tutustuvat toisiin-

sa. Ideointi ja toiminta mahdollistuvat jutustelun ja tutustumisen myötä. 

Yhdessä voidaan suunnitella esimerkiksi kansalaisraadissa esiin nous-

seita toiveita ja ideoita katsomalla aiheeseen liittyviä kuvia, karttoja tai 

vaikkapa videoita netistä. Olohuoneeseen voi kutsua myös kahvivieraita, 

jotka tarjoavat asukkaille inspiraatiota, tietoa tai mahdollisuuksia julki-

lausuman toteuttamiseen.

Tampereen Hervannassa Ideaolohuoneissa pohdittiin, miten paikallisen 

kaupungin omistaman elokuvateatterin toimintaa saadaan virkistettyä ja 

miten lisätään Hervannan harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi ideaolohuo-

neessa sovittiin kaupunkiviljelykävelystä, jolla etsittiin yhdessä laatikko-

viljelmälle sopiva paikka. 

Kehittämiskävely

Kehittämiskävely on helppo ja hauska tapa osallistua oman asuinympä-

ristön kehittämiseen. Kehittämiskävelyllä asukkaat, viranomaiset, yhdis-

tykset, yritykset sekä muut keskeiset toimijat tapaavat toisensa, tutustu-

vat yhdessä kehittämistä kaipaaviin paikkoihin ja keskustelevat yhdessä 

paikoista ja niiden kehittämisestä. Menetelmä lisää kaivattua asukkaiden 

LISÄVINKKEJÄ ja viranomaisten välistä vuorovaikutusta, ja parhaimmillaan kävely toimii 

asukkaiden omaehtoisen toiminnan inspiraationa. Samalla saadaan tie-

toa asukkaiden ja muiden aktiivisten tahojen näkökannoista ja alueesta. 

Asukkaat ovat pitäneet kehittämiskävelyä mielekkäänä tapana osallistua 

ja vaikuttaa lähiympäristöön. 

Uusi paikallisuus -hankkeessa on järjestetty useita kehittämis- ja teema-

kävelyjä muun muassa turvallisuudesta, kulttuurista ja maan käytöstä. 

World Cafe

World Cafe on vuorovaikutteinen, joustava ja tehokas tapa tuottaa tietoa 

ja osallistaa suurikin joukko ihmisiä yhteisen asian käsittelyyn ja päätök-

sentekoon. Osallistujia voi olla jopa satoja. World Cafe perustuu pien-

ryhmäkeskusteluun, jossa jokaisen osallistujan ääni ja mielipide on yhtä 

tärkeä. Tapahtuman aihe voi olla lähes mikä vain, kunhan se on sellainen 

johon halutaan aidosti saada uusia ideoita ja ehdotuksia. Osallistujat kir-

jaavat pienryhmissä syntyneet ideat tai väitteet niin sanotuille Dotmo-

cracy-lomakkeille. Keskustelujen päätteeksi lomakkeet kootaan yhteen 

ja jokainen osallistuja pääsee kommentoimaan ja äänestämään ideoista. 

Näin sadankin lomakkeen joukosta löydetään ne ideat, joita osallistujat 

pitävät parhaimpina. Deliberatiivisessa World Cafessa osallistujille tar-

jotaan tietoa pienryhmäkeskustelujen tueksi, joka lisää keskustelun laa-

dukkuutta. 

Uusi paikallisuus -hankkeessa menetelmän avulla on ideoitu muun 

muas sa nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämistä ja Setlementti-

liiton uutta strategiaa.

Kansalaisraati

Kansalaisraati on osallistumisen ja lähidemokratian menetelmä, joka  

pohjautuu aitoon ja tasapuoliseen keskusteluun sekä asioiden yhdes-

sä pohtimiseen. Niissä keskustellaan usein vaikeista, monitulkintaisista 

ja tunneherkistäkin asiakysymyksistä, jotka jakavat mielipiteitä paikallis-
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yhteisössä.  Kansalaisraati kootaan edustamaan yhteisöä ”pienoiskoossa”. 

Raadin osallistujat kokoontuvat useamman päivän ajaksi keskustelemaan 

ja kuulemaan eri alojen asiantuntijoita. Saadun tiedon ja keskustelujen 

pohjalta raatilaiset tekevät niin sanotun julkilausuman, johon kirjataan 

yhdessä hyväksytyt kehittämisesitykset ja perustelut. Julkilausuma luo-

vutetaan julkistustilaisuudessa sellaisille tahoille, joita asiat koskevat ja 

jotka voivat vaikuttaa asioiden kehittämiseen. 

Uusi paikallisuus -hankkeessa on järjestetty useita kansalaisraateja. 

 Aiheita ovat olleet esimerkiksi asuinalueen kehittäminen, tuulivoimala-

rakentaminen ja iäkkäiden kotipalvelujen tulevaisuus.

Uusi paikallisuus -hankkeen julkaisuja

Julkaisut on koottu Uusi paikallisuus -hankkeen kotisivuille osoitteeseen 

www.uusipaikallisuus.fi – materiaalipankki.

Kansalaisraati-käsikirja. Opas kansalaisraadin järjestäjälle. 2015. 

Setlementtijulkaisuja 34.

Setlementtiliiton julkaisema käsikirja on ensimmäinen suomenkielinen opas, jo-

hon on koottu kattavasti kansalaisraadin järjestämisen käytännön ohjeet, vinkkejä ja 

 esimerkkimateriaalia kansalaisraadin järjestämiseen.

Värttö, 2014. Pro gradu -tutkielma. Hervannan kansalaisraati 

osallistuvan demokratian kanavana. Tampereen yliopisto. 

Mikko Värtön pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan, millaisia osallistumis- ja 

vaikutus mahdollisuuksia Hervannan kansalaisraatiin (2012) osallistuminen asukkaille 

tarjosi ja mikä merkitys toimintaan osallistumisella on asukkaille ollut.

Rahikka, Ryynänen 2014. Osallistuminen ja osallisuus lähidemo-

kratiassa -tutkimusraportti

Mitä osallisuudella tarkoitetaan? Mitkä ovat osallisuuden kokemuksen esteitä ja  miten 

niitä voidaan poistaa? Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa -tutkimus-

raportti johdattaa lukijan osallisuuden käsitteistä osallisuustyön menetelmien mah-

dollisuuksiin, haasteisiin ja kehittämiskohtiin. 

Tuominen, Vainio 2013. Uusi paikallisuus -hankkeen väliarviointi

Levón-instituutin palvelututkimuksia 2/2013.

Raisio, Lindell 2013. Kansalaisraadit osana uutta paikallisuutta.

Suomen Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hankkeen toteuttamien kansalaisraatien 

ulkoinen arviointi.
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Mitä kaikkea voi tapahtua, kun etsit kansalaistoimintaa 
viiden vuoden ajan eri puolilla Suomea?

Suomen Setlementtiliiton Uusi paikallisuus -hankkeen  
Mitä kaikkea tapahtuikaan – tarinoita kansalais
toiminnasta kertoo tästä kaikesta. 

Kirja kertoo ystävyydestä, uuden oivaltamisesta, pään 
hakkaamisesta seinään, oman tilan tärkeydestä sekä siitä, 
kuinka ison ilon joulukuusi voi tuoda ja miltä tuntui 
kehittää kaupunkikulttuuria poronhoitoalueella.
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