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OSALLISTUJAT 
 
Erik Bärlund, Kaarela-Seura 
Pekka Haanpää, Kannelmäen seurakunta 
Kirsi Hartsikallio, Kannelmäen kirjasto 
Riina Hirvonen, Operaatio Pulssi 
Anna Kanervo, Helka ry 
Anna-Maria Kienanen, Kannelmäen nuorisotalo 
Briitta Koskilehto, Kaarelan omakotiyhdistys, vanhempainyhdistys, kotisivujen toimituskunta 
Pia Kuparinen, Kannelmäen peruskoulu 
Hanna-Maria Lehtonen, Operaatio Pulssi 
Katri Liikonen, Kannelmäen voimistelijat 
Leena Paunamo, Kannelmäen kirjasto 
Eila Puhakka, Kaarelan Eläkeläiset 
Heini Purhonen, Kannelmäen palvelutalo 
Kimmo Rönkä, kotisivujen toimituskunta 
Päivi Savolainen, Helka ry 
Kari Sihtola, Lions Club Kannelmäki 
Anneli Sneitz, Kannelmäen Martat 
Anneli Turtiainen, kotisivutiimin jäsen 
Terhi Vilkman, Helka ry 
 
 
 
 
KANNELMÄEN VERKKOSIVUT 
 
  
Kimmo Rönkä piti alustuksen Kannelmäen vasta avatuista verkkosivuista, ja tätä seurasi 
vilkas keskustelu. Verkkosivut löytyvät osoitteesta www.kaupunginosat.net/kannelmaki. 
Kaikki halukkaat voivat olla mukana tuottamassa sisältöä sivuille: uutisia, 
tapahtumailmoituksia, yhdistysten omia tietoja, mitä vaan alueen ajankohtaisia asioita! 
Sivuille voi lisätä aineistoa ”Ilmoita tapahtumasta” –linkin kautta tai ottamalla yhteyttä sivujen 
toimituskuntaan osoitteella yllapitokannelmaki@gmail.com.  
 
 



 

 

TYÖPAJAN TULOKSIA 
 
”Mitä yhteisöllisyys on? / Mikä sitä tuottaa? / Miten se ilmenee?” –ryhmäkeskustelun 
perusteella muodostettiin seuraavat kysymysmuodossa olevat teemat: 

 Miten luomme kontakteja ja verkostoja Kannelmäessä? 

 Mitä Kannelmäessä voidaan tehdä yhdessä? 

 Välitätkö kannelmäkeläinen? → Miten välität? 

Alla eri kysymyksiin esitetyt vastaukset, ts. ideat, ratkaisut ja toimenpide-ehdotukset. 
 
 
Miten luomme kontakteja ja verkostoja Kannelmäessä? 
 

- Yhteiset tilaisuudet eri toimijoille → tiedonkulku. 
- Erilaiset tapahtumat, tilaisuudet, toiminta. 
- Avoimet tilaisuudet 
- Asukasillat 
- Talkoot – laajasti ymmärrettynä 
- Lumitalkoot (lumilapiot; katu puhtaaksi) 
- Yhdessä tekeminen yhteiseksi hyväksi 
- Tanssit 
- Kannelmäki-foorumit 
- Kannelmäki sivuilla 
- Hymy  
- Voi jutella tuntemattoman kanssa 
- ”Pinssikampanjat” 
- Tervehdys/tutustumispäivä 
- ”Olohuoneilta” Kanneltalossa, ei mitään mutkikasta 
- Kaikki ikäluokat yhteen 
- Tervehtiminen → vastaantulijat 

 

Mitä Kannelmäessä voidaan tehdä yhdessä? 
 

- Hankkia harrastustiloja eri ryhmille 
- Liikkua yhdessä, kävelyt ym. 
- Huolehtia ympäristöstä, esim. siivoustalkoot 
- Osallistua yhteisiin tapahtumiin 
- Tiedon jakaminen eri asioista luennoin jne. 
- Harrastaa kulttuuria, tehdä itse kulttuuria 
- Eri ikäisten kerhotoimintaa 
- Kaikkia ikäluokkia ja ryhmiä koskevat tapahtumat 
- Osallistua palvelutoimintaan, talkoisiin 
- Eri ikäiset, kaikenlaiset ryhmät yhteisiin tapahtumiin osallistumaan, suunnittelemaan, 

toteuttamaan 
- Kahvila tarvittaisiin muuallekin kuin ostariin. Torikahvila 
- Leikkimieliset kilpailut. Esim. 
- Kantsun ympärijuoksu 
- Jalisturnaukset 
- Hiihtokisat 
- Puistojumppa (on jo!) 
- Yhteiset keräykset 



 

 

- Kannelmäki-illat: alueella asuvia asiantuntijoita jakamaan tietoa = Foorumi, 
kantsulaiset asiantuntijat/henkilöt 

- Sieniretkiä 

- Pyydetään mukaan 

 
Välitätkö kannelmäkeläinen? → Miten välität? 
 

- Tervehdin, autan, osallistun yhteisiin tapahtumiin ja hankkeisiin 
- Olen avoin, pidän silmät ja korvat auki – siis kuuntelen 
- Kysellään vointia, seurataan (esim. naapurin) askeleita 
- Liikunta- ja keskustelukumppani yksinäiselle / vanhukselle 
- Kuunnellaan, kuunnellaan ihmistä 
- Vuoroin vieraissa, esim. seurakunta kirjastoon ja kirjasto seurakuntaan jne. 
- Jakamalla hyvää 
- Ystävä vanhukselle 
- Joulutervehdykset nuorilta vanhuksille 
- Koululuokan ”kummivanhus” 
- Poimin roskia lenkkipolun varrelta (1 roska / lenkki) 
- Terve (Päivää) ja kiitos! –kampanja (tiedotetaan verkkosivuilla) 
- Sanoista tekoihin! 
- Rajojen rikkominen → uskallus 
- Isovanhempien päivät 

- Vanhempien tanssittaminen / viihdyttäminen 

 



 

 

Toimintasuunnitelmat 
Ideoista valittiin äänestystuloksen perusteella neljä jatkotyöstöön: 

- Eri-ikäisten kohtaaminen 
- Kannelmäki-illat 
- Tapahtumat/toiminta/yhteinen tekeminen 
- Tervehdin, autan ja kuuntelen -kampanja 

Kolmesta ensin mainitusta tehtiin pienryhmissä lyhyt toimintasuunnitelma (ks. alla).  
 
 
Eri-ikäisten kohtaaminen: 
 
1. Iskevä työnimi projektille 

- Kaikkien Kannelmäki 

2. Projektin kuvaus / määrittely 
- Vahvistetaan alueella asuvien eri ikäryhmien yhteenkuuluvuutta (vauva-vaari). 
- Yhteisiin tapahtumiin (esim. lumenveistokilpailuun) osallistuminen ryhminä 

TAI 
- Leikkimielinen urheilupäivä ja ulkoilupäivä yhdessä kaikille. 

3. Yhteistyökumppanit: Mikä tahojen olisi hyvä olla mukana idean toteutuksessa? 
- Eri yhdistykset, pankit, seurakunta, koulut, alueen yritykset, kaupunki, 

kulttuurilaitokset, liikuntapuolen yritykset, nuorisotalo, terveyskeskus 

4. Miten asia voisi olla esillä 28.4. Kanneltalon tapahtumassa? Miten esittelisimme idean 
muille ja motivoisimme muita osallistumaan? 

- Verkkosivut 
- Vuoroin vieraissa: Yhdistykset tutustuvat toisiinsa, tieto leviää, toteutetaan yhdessä.  

- T-paidat ”Kaikkien Kannelmäki. 

 
Tapahtumat / toiminta / yhteinen tekeminen 
 
1. Iskevä työnimi projektille 

- Kantsu liikkeelle! 

2. Projektin kuvaus / määrittely 
- Festarin yhteyteen Mätäjoen ympärijuoksu. 
- Teemakävelyt luonnon vuodenkierron mukaan. Myös: teemakävelyt aiheen (esim. 

historia) ympärille. 

3. Yhteistyökumppanit: Mikä tahojen olisi hyvä olla mukana idean toteutuksessa? 
- Asiantuntijoita alueen omista asukkaista 

- Erilaiset järjestöt alueelta tai alueen ympäriltä. 

4. Miten asia voisi olla esillä 28.4. Kanneltalon tapahtumassa? Miten esittelisimme idean 
muille ja motivoisimme muita osallistumaan? 

- ?? 

 



 

 

Kannelmäki-illat 
 
1. Iskevä työnimi projektille 

- Kannelmäki-illat 

2. Projektin kuvaus / määrittely 
- Vrt. Maunula-foorumi (15 vuotta toiminut) 
- Aihe tai esiintyjä kannelmäkeläinen 
- Aihe voi nousta edellisen foorumin esittämistä toiveista 
- Ideoita otetaan vastaan (esim. sivuille) 

- Syksyllä 2010 ensimmäinen ilta, alkuun tavoite 2 kertaa vuodessa 

3. Yhteistyökumppanit: Mikä tahojen olisi hyvä olla mukana idean toteutuksessa? 
- Kaikki yhdistykset 
- Yksittäiset henkilöt 
- Kaikki toimijat 
- Alueen asiantuntijat, kirjailijat, tutkijat 
- Alueen artistit – alueylpeys 

- Vertaisryhmät, harrastusryhmät (avoimet), paneeli? 

4. Miten asia voisi olla esillä 28.4. Kanneltalon tapahtumassa? Miten esittelisimme idean 
muille ja motivoisimme muita osallistumaan? 

- Esim. verkkosivut 
- Esitellään Kannelmäki-iltojen ideaa 

a) Tiedätkö, mitä Kantsussa tapahtuu 
b) Tunnetko alueellasi asuvia asiantuntijoita, kirjailijoita, artisteja, tutkijoita, harrastajia 

 
 
 
 
Jatkosuunnitelmat: 
 
Lopuksi keräsimme nimilistan niistä, jotka olisivat jatkossa tavalla tai toisella halukkaita 
olemaan mukana ideoiden eteenpäin viemisessä (suunnittelu, toteutus, ideoiden esittely 
28.4. Kanneltalossa tms). Listoihin kertyivät alla olevat nimet: 
 
Kannelmäki-illat: 
Kimmo Rönkä 
Hanna-Maria Lehtonen 
Kirsi Hartsikallio (Ville Turtola) 
 
Kantsu liikkeelle / Kaikkien Kannelmäki 
Briitta Koskilehto 
Pia Kuparinen 
Kannelmäen voimistelijat 
Anneli Sneitz 
Eila Puhakka 

 
 
 
 


