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MIKSI OMA-

ALOITTEISTEN 

KAUPUNKILAISTEN 

TUKEMISEKSI EI 

OLE OLEMASSA

YHTÄLÄISIÄ 

TOIMINTATAPOJA 

JA TUKIMUOTOJA

VAJAA-

KÄYTÖLLÄ JA 

TYHJÄNÄ 

OLEVIA TILOJA. 

TARPEET JA 

RESURSSIT 

EIVÄT KOHTAA.

YHDISTYS- JA 

SEURAKENTTÄ 

KAIPAA 

UUDISTUMISTA 

JA UUSIA 

YHTEISTYÖ-

EHDOTUKSIA

”TÄÄLLÄ EI 

TAPAHDU 

YHTÄÄN 

MITÄÄN”. 

UUSIEN 

KERAVALAISTEN 

EI OLE HELPPO 

JUURTUA ASUIN-

ALUEESEENSA.

KOKEMUKSIA 

SIITÄ, ETTÄ 

KAUPUNKIA EI 

KIINNOSTA, 

KAUPUNKI EI 

YMMÄRRÄ.

Valtava määrä 

toimintapotentiaalia 

on käyttämättä:

Yhdistyksillä ja 

yhteisöillä on

tilatarpeita ja 

toimintaehdotuksia.

Asukas- ja 

naapuritoiminta 

kiinnostaa.

Omaleimaisia ja 

historiallisia 

kaupunginosia. 

Virinnyttä 

kaupunkilais-

aktiivisuutta, 

tempauksia ja 

tapahtumia.
Vapaaehtois-

toiminta 

kiinnostaa 

uudella 

tavalla.

Vahva 

yhdistys- ja 

seurakenttä.



Kaupunki joko osoittaa 

kiinnostuksena neljännen ja 

kolmannen sektorin 

toimintaan tai vaikuttaa 

torjuvalta ja 

välinpitämättömältä.

Yhteistyössä tai 

vastakkaisilla puolilla. 

case Seinään potkiminen



Miksi minä – kaupunkilaisen kokemus hyötykäyttöön

Keravalainen kaupunki- ja yhdistysaktiivi
• partiolippukunta Eräkamujen perustaminen 1999
• nuorisokahvilan perustaminen
• We Kerava –Facebook-ryhmän perustaminen
• Hyvä kasvaa Keravalla –asukasliikkeen perustaminen
• kunnanvaltuutettu ja Vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja
• tyhjien tilojen käyttöä varten perustettu yhdistys, esiaste 

kaupunkiaktivismin välittäjäorganisaatiolle: laaja kehitysehdotus 
kaupunginjohtajalle

• (koulutus ja työkokemus tukevat harrastuksia ;)

 palkattiin kaupungille töihin kahdeksi vuodeksi
 tiimi: kaupunkitaide, kaupunkitapahtumat, yhteisöllisyys 

ja kaupunkiaktivismi



Minun Keravani

• kotikutoisen viehättävä ja pikkuruinen

• loppu mollaamiselle kaikkea siistiä järjestämällä

• se mihin keskittyy, se kasvaa:
positiiviset asiat ja teot esiin

• valituksesta ja ankeutuksesta näppylöitä, mutta myös ideoita: 
toimeen tarttuminen on tutussa kaupungissa helppoa 

• kunnallispolitiikassa opin, miten voi vaikuttaa, miten systeemi toimii ja 
mikä on mahdollista

Nyt olen systeemin sisällä siloittelemassa tietä, jotta 
kaupunkilaisten uudet ajatukset ja ideat saisivat lentävämmän 
lähdön. 

Toimin kokemusasiantuntijana näyttämässä organisaation sisällä, 
mistä kaupunkiaktivismissa on kyse, suunnittelen uudenlaisia 
työtapoja ja läpivien tukun uudistuksia.



Havainnot, tavoitteet ja keinot



Kaupunki olemme me.

ONGELMAT VOIMAVARAKSI: 
VALITUKSESTA TOIMINNAKSI, 
KRITIIKISTÄ KEHITTÄMISEKSI,
HÄPEÄPILKUISTA 
YLPEYDENAIHEIKSI (esim. Häkki)

ARVOSTUKSEN 
OSOITTAMINEN 
KIINNOSTUMALLA JA 
KIITTÄMÄLLÄ

OSAAMINEN JA 
LUOVUUS ESIIN JA 
KAIKKIEN HYÖDYKSI

osallistumismallin 
kehittäminen,
asiakaskehittäjäryhmä,
hyvä idea –slush,
meidän tiimi

somen seuraaminen,
uudenlainen 
huomioiminen esim. 
hau ja kuvaaja,
järjestöfoorumit

Vallan ja vastuun antaminen 
niille, joilla on mielipiteitä ja 
ratkaisuehdotuksia: 
Yhteissuunnittelutilaisuuksien 
järjestäminen.



Ollaanko me tehty tämä 

itsellemme nyt vähän vaikeaksi?

OMATOIMINEN KAUPUNGIN 
KEHITTÄMINEN JA 
KAUPUNGISSA TOIMIMINEN 
MAHDOLLISEKSI KAIKILLE

MILLÄ RAJOITUKSILLA 
PASSIVOIMIMME? 
MILLÄ TOIMILLA 
AKTIVOIMME?

EI MIETITÄ MIKSI EI 
ONNISTU,
VAAN MITEN ONNISTUU

Poikkihallinnollisen 
ryhmän perustaminen, 
jolla on mahdollisuus 
käsitellä ja ratkaista 
kaupunkilaisten esille 
tuomia toiveita ja 
huomioita nopeasti.

Tapahtuman- ja toiminnan 
järjestämisohjeet, 
yhteyshenkilö kaupungilla,
asukastilojen osoittaminen ja 
toiminnan aloittamisessa 
auttaminen

Vajaakäytöllä olevien 
tilojen täyttäminen 
toiminnalla ja toimijoilla: 
esim. kierrätystavaratalo 
ja hävikkimarketti, 
työtilat, yhdistystalo



Tämä se kai on se nykyinen 

tapa. Olet pistänyt kaupungin 

ihan mullin mallin. Hyvä niin.

UUSI TOIMINTAMALLIASENNEMUUTOS, 
LISÄVAIVASTA 
VOIMAVARA

KOKEILLAAN ROHKEASTI 
JA OPITAAN SIETÄMÄÄN 
KESKENERÄISYYTTÄ

Yhteistyö, kumppanuus ja 
yhteistoiminta 3. ja 4. 
sektorin kanssa:
Hybridihallintomallia 
kohti, mutta mikä mallin 
nimeksi? 

Kokeillaan eri tapoja 
suunnitella ja tehdä 
yhdessä alusta alkaen: 
testataan toimintamalleja,
joukkorahoituskampanjoita, 
osallistavaa budjetointia 

Kaupunkiaktivismi tutuksi:
Työntekijöiden 
motivoiminen ja 
kouluttaminen,
kaupunkiaktivismin 
potentiaalin osoittaminen



lopuksi: Keravalaisia aktivismeja

Sherwoodin iloiset veikot
Hykke

Savion 

nuorisotoiminnan 

tuki ry, Keuropa ry, 

Eräkamut ry
kuva: Sauvo Jääskeläinen

kuva: Enni Salovaara

kuva: Enni Salovaara

Purkutaide

logo: Jouni Väänänen


