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Helka ry: Kaupunkiaktivismi tulevaisuudessa -seminaari - illan 

9.5.2019 alustusten ja keskustelujen tiivistelmät 

 

Tilaisuuden avaus: Christian Sannemann, Artova ry 

Kaupunkiaktivismi: aikamme tuotos. Tiedon ja vallan käytön uudet muodot – some 

Kaupungistuminen jatkuu ja uudenlaisille toimintamalleille on kysyntää 

Pop-up -luonne 

Kiinnostava kysymys: kaupunkiaktivismi ja kaupunginosayhdistystoiminta: miten ne 

sopivat yhteen? Arabianrannan ’artova-malli’: kolmannen ja neljännen sektorin 

yhteistyö 

Kaupungin osallisuusmalli: mahdollistava alusta – kaupunki ottamassa roolia 

aktivismin mahdollistamisessa: verkkoalustoja ja fyysisiä tiloja toiminnalle 

 

Alustukset 

Jaakko Blomberg: Kalasataman Vapaakaupunki 

Yhteistyö REDI:n kanssa:  

Kalasataman Vapaakaupunki: perustettiin Suvilahteen ”osallistumisen infra”, eli 

”annettiin” puitteet kaupunkiaktivismin tekijöille, mikäli he tuottavat kaikille avointa 

toimintaa. Luvat yms. hoidettiin Vapaakaupungin puolesta. 

- Kaupunkiviljelyä 

- Joogaa 

- Graffitiaitaa 

- Konsertteja 

- Wrestling -tapahtuma 

Aina nousee jotain ideoita, joita ei itse olisi pystynyt kuvittelemaan: mahdollistajan 

rooli 

Nyt uudessa tilassa sisällä taidenäyttelyä ja oleskelutilaa; taiteilijat saavat mm. 

ilmaiseksi näyttää teoksiaan. Tila muuntuu illalla keikkapaikaksi. Muuten tilassa ollut 

lastenhuonetta, minigolfrataa yms. 

REDI sponsoroi niin että kulut saadaan katettua, netistä saa ostettua nykyään 

kaiken, joten myös kauppakeskus tarvitsee jotain minkä takia tulla juuri tänne!  

-> Kalasataman Vapaakaupunki 

Toinen projekti: (Helsinki Urban Art) muraaleja kaupunginosiin; Pasilaan viritteillä 

katutaidekeskus 

 

Pasi Mäenpää, kaupunkiaktivismitutkija 

Kaupunkiaktivismi: 
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Digitalisaatio + some + ekologinen käänne 

Kaupunkiaktivismi on käsitteellisesti hajallaan (kansainvälisesti katsottuna) 

Ilmaantuvaa 

Esimerkkejä: REKO-renkaat, vegaaninen lippakioski Töölössä 

Kysymys on myös taloudellisesta toiminnasta: jakamistaloudesta 

Itseorganisoituva kaupunki: yhteisöaktivismi, digiaktivismi, aktivismin tuki, 

jakamistalouden palvelut, tila-aktivismi 

Tieto (kuten Sannemannin esityksessä) - sitä on nyt muillakin kuin hallinnolla  

Pop-up -ryhmät eivät välttämättä ”vakavoidu” ja perusta yhdistystä vaan jatkavat 

toimintaansa kentällä 

Kolmas sektori vs neljäs sektori: ihmiset ovat kiinnostuneempia suorasta toiminnasta 

kuin kokouksessa istumisesta 

Ei olla kiinnostuneita edustuksellisen demokratian lainalaisuuksien mukaisesta 

vaikuttamisesta ja valmistelusta, vaan halutaan nyt tehdä asioita itse eikä pyydellä 

muita tekemään 

Joukkorahoitus ja osallistava budjetointi yhdistettiin Tampereen kokeilussa 

Työ- ja elinkeinoministeriö on huomannut uuden aktivismin ja on lähtenyt 

kehittämään lainsäädäntöä suuntaan, joka tukee itseorganisoituvaa 

kaupunkiaktivismia 

Sosiaalinen media on määrännyt mitä kansalaistoiminnalle on tapahtunut, ja 

julkisuus yleisesti on määritellyt sitä jo aikaisemmin 

Systeeminen muutos vs oma toiminta - halutaanko muutosta vai vaan tehdä omaa 

juttua? 

 

Sagal Hassan, puhuja MakeSomeNoise -yhteisöstä 

Nostetaan nuorten omaa ääntä yhteiskunnalliseen keskusteluun 

Järjestettiin työelämäkokemuksia yhdessä Vuosaari-seuran kanssa 

maahanmuuttajataustaisille nuorille; yhdessä kaupunginosayhdistyksen kanssa 

voitiin tuottaa oman lähialueen nuorille voimaannuttava ja hyödyllinen työkokemus. 

Kauppakeskus Kolumbus lähti mukaan projektiin, joten on samantyyppinen 

yksityisen toimijan kanssa toteutettu yhteistyö, kun REDI - Vapaakaupunki keissi on. 

Nuoria tarvitaan vaikuttamassa, jotta oma elinympäristö näyttää omilta asukkailtaan, 

ei vain tietyltä segmentiltä 

Suomalainen voi olla kuka vaan: kaupunginosaseuran kautta voi päästä 

vaikuttamaan myös tällaiseen koko yhteiskuntaa leikkaavaan arvoon tai kuvaan 
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Riitta Korhonen: KKPH! -verkoston aktiivi 

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin (KKPH!): Huoli Helsingin luonnosta, 

vihersormista ym. 

Yleiskaavaluonnos herätti niin suuren huolen, että perustettiin liike, johon lähti 

mukaan useita kaupunginosayhdistyksiä 

Tavoitteena: kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! 

Vain lakiin perustuva kansallinen kaupunkipuisto koettiin riittävän vahvaksi 

turvaamaan tietyt kulttuurisesti ja virkistyksellisesti arvokkaat alueet H:gissä 

Järjestettiin seminaareja ja keskustelutilaisuuksia mm. Lapinlahteen lähteellä  

tehtiin kuntalaisaloite aiheesta 

Valtuutettu Jarmo Nieminen laati aiheesta valtuustoaloitteen 05/2016 

Kuntalaisadressi 12/2016 

Valtuustoaloite hyväksyttiin yksimielisesti useiden kokousten jälkeen 2/2017 

 Pilottihankkeena Helsingin osallisuus- ja vuorovaikutusmallissa 

 KKPH!:laiset mukaan työryhmään 

Aloitus 06/2017 

Valtuuston kyselytunti 10/2017 

Runsaasti toimintaa: kokouksia, kyselyitä, tempauksia yms. 

Toinen keissi: Arabianrannan Annalan huvilan pelastusprojekti  

 

Tehilah Auramo: Dodo ry 

Motto: ilmastonmuutos pysäytetään kaupungeissa 

Ruoka on perustarve, jonka hiilijalanjälkeen tulee keskittyä siitäkin huolimatta, että 

se on vain 7% päästöistä 

Autetaan nuoria saamaan rahoitusta heidän projekteihinsa, autetaan nuoria 

johtajuudessa 

Post-kulutusyhteiskunta: myös vapaa aika ja sen ilot voidaan toteuttaa aineettomin 

keinoin 

Lyhyemmät toimituslinkit ruoantuotantoon ja kaupunkien omavaraisuus 

Maaperän laatu: ”koiran pissa tomaatin päälle ei haittaa mutta jos maaperässä on 

myrkkyjä niin niitä ei saa pesemällä pois” 

Yhteisviljely on kannattavampaa kuin yksinviljely, koska se on adaptiivisempaa eri 

elämäntilanteisiin – jos et pääsekään kasvimaalle niin kasvi kuolee 

Kaupunkisuunnittelu: liikkuva kasvihuone alustana luennoille/tapaamisille 
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Dodon Kääntöpaikka = vastavoima Pasilassa pian valmistuvalle kauppakeskukselle 

Kaupunkiaktivismi: yllättävää yhteistyötä! 

Idea: satokartta - näkisi kartalta mistä saisi esim. omenoita 

 

Paneelikeskustelu-osio (vetäjänä Pirjo Tulikukka/ Helka ry) 

Sompasauna sai kaksi viikkoa sitten kaupungin puolelta tienviitat: kertoo 

onnistuneesta integraatiosta (jopa institutionalisoitumisesta..?!) 

Kaupunkiaktivismit: mitä ovat ja mihin suuntaan muuttumassa? 

Roihuvuoriseura: kaupunginosa-aktiivisuus on muutakin kuin 

kaupunginosayhdistysten aktiivisuutta ja kehityssuunta on varmaankin, että 

monimuotoisuus korostuu entisestään 

Sompasaunaseura: Antaa erilaisille ryhmille sellaisen pohjan minkä päälle erilaiset 

ryhmät voi perustaa jonkun toiminnan. Muuttunut 70-luvulta, some tarjoaa nopean 

reagointimahdollisuuden, mahdollisuus saada ideoita kuuluviin 

Pasi Mäenpää: Monipuolisuus varmaankin lisääntyy. Lähdetään jonkun paikallisen 

asian puolustamisesta, tai sitten paikallisyhdistys ottaa jonkun uudenlaisen roolin. 

Ilmaantuu vaan erilaisia ideoita. Esim Dodo ry on toiminut jo 25 vuotta; ympärille 

kehittyy kaikenlaista toimintaa ja yhden asian liikettä. Commons -tyyppinen 

yhteisomistajuusajattelu on suunta, johon ollaan menossa. Siinä on kaupungille ihan 

uudenlaista funtsimista. 

Kilpailevatko 3. ja 4. sektori jotenkin keskenään?  

Hanna-Kaisa Siimes/ Helka ry: Näkisin monenlaisia yhteistyö-mahdollisuuksia ja 

paikallisyhdistykset säilyvät varmasti toimivina tulevaisuudessakin 

Stadiluotsi: Kenttä on monenlainen, kaupungin näkökulmasta perinteisesti ollaan 

pohdittu kaupunginosien asioita kaupunginosayhdistysten kanssa, mutta nykyään se 

ei enää aivan riitä 

Miten erityyppiset kaupunginosa-aktivismit pääsisivät parempaan 

vaikuttavuuteen? Millaista se on tänä päivänä? Hauskuus vs. vaikuttavuus? 

Sompasaunaseura: Vapaakaupunki toimii tässä hetkessä, huominen mietitään 

erikseen. Ei mietitä sen aikarajan taakse vaan otetaan kaikki irti siitä mitä on nyt. Ne 

ihmiset määrittelevät sen kuvion kuinka se menee tai kehittyy 

Roihuvuoriseura: Kaupunginosayhdistys toimii kattojärjestönä ja rakentaa 

verkostoja sekä antaa resursseja käyttöön, jotta muut ihmiset voivat tulla ja tehdä. 

Myös mainosresurssit käyttöön. Sivujuonne: Roihuvuoreen muuttaa enemmän ja 

enemmän innovatiivisia ja aktiivisia ihmisiä ja positiivinen kierre toimintaan vahvistuu 

entisestään 

Hanna-Kaisa Siimes/ Helka ry: Perinteinen työ vaatii erityisen paljon 

pitkäjänteisyyttä, eli asialle omistautumista - jopa vuosiksi. Esim. Pro Meri-Rastila 
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istutti kukkasipuleita alueelle, johon on tulossa iso kaupunkiuudistus, joka on 

pelottanut ihmisiä – kukkavallankumous! Kannanottoja, mutta myös taiteen 

muodossa eli vaikuttaminen agendana ”ollaan me ainakin yhteisöllisyyttä parannettu, 

jos ei muuta”. 

Pasi Mäenpää: Aktivistit pyrkivät tekemään, eivät niinkään vaikuttamaan. 

Mentäisiinkö enemmän kohti tiedostavaa systeemistä muutosta, jossa ei vain 

perusteta ruokapiiriä vaan pyritään muuttamaan koko ruokaketju. Epäpoliittista, 

mutta pyrkii järjestelmälliseen muutokseen?! 

Yleisökommentti: Pidän tärkeänä, että kansalaistoiminnassa vaikutetaan, sillä 

näyttäisi siltä, että Helsinki ajaa tasapäistämistä ja samankaltaistamista - kuitenkin 

kaupunginosat ovat omaleimaisia. Vain tiedolla voi vaikuttaa; siinä mielessä 

kaupunginosayhdistykset ovat tärkeitä siinä, että ne tutkivat asioita. Oikea-aikaisuus: 

vaikuttaminen ei ole vain uuden luomista vaan myös jonkin asian säilyttämistä ja 

ajoissa reagointia - tämä vaatii pitkäjänteisyyttä 

Stadiluotsi: Liittyykö vaikuttavuuteen alustamaisuus? Onko muodostumassa 

erilaisten alustojen verkosto jossa voidaan tehdä asioita? 

Pirjo Tulikukka /Helka ry: Kaupunginosayhdistykset ovat muuttumassa 

mahdollistavaan suuntaan omilla alueillaan 

Sompasaunaseura: Mitä kukin voi itse tuoda siihen toimintaan tai yhteisöön, ei niin 

että imee sieltä jotain  

Miten saadaan mukaan uusia ihmisiä ja erityisesti nuoria - pääsevätkö he 

helposti mukaan kaupunginosatoimintaan? 

Pasi Mäenpää: Meidän tutkimat aktivismit ovat keski-ikäisiä, n. 35-40 v.  

Roihuvuoriseura: 18-20 vuotiailla on hirveän paljon muutakin tekemistä kun 

osallistua asuinalueella, mutta jos halutaan että he osallistuvat, niin pitää tehdä 

sellaista toimintaa jossa he haluavat olla mukana. Esim. skeitti- tai graffitihankkeita, 

Mutta eivät niihinkään kaikki halua tulla. Maahanmuuttajista: heidän tavoittamisensa 

on iso ongelma, koska heihin saa yhteyden vain lasten kautta 

Hanna-Kaisa Siimes/ Helka ry: Yleinen ongelma on se, että maahanmuuttajia ei 

kysytä mukaan. Sekä maahanmuuttajien että nuorten kanssa on hyväksyttävä se, 

että voi tulla lyhytaikaisesti tai kevennetysti mukaan. Nuoret saatiin esim. Vuosaari-

Seurassa hankkeen kautta mukaan, mutta vaati rohkeutta, että 20 nuorta saatiin 

kuukauden ajaksi töihin 

Stadiluotsi: Tekeminen on semmoinen, mikä innostaa kaikkia. Nuoret ihmiset ovat 

sellaisia ihmisiä joilla on vähän vähemmän ikää, nuoret eivät ole ”yksi joukko” 

Aluksi oli vaikeaa saada se ensimmäinen maahanmuuttaja mukaan, mutta hyvä 

keino on tehdä yhteistyötä maahanmuuttajajärjestön kanssa 

Yleisökommentti: Tapa, jolla nuoret/maahanmuuttajat voitaisiin saada mukaan, on 

menemällä nuorten/maahanmuuttajien keskuuteen ja kysymällä mitä heillä on 

mielessä 
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Yleisökommentti: On hyvin vaikea järjestää sellaista tapahtumaa, johon saataisiin 

eri-ikäisiä mukaan, se vaatii ilmapiirin ja tilat. Murretaan ilmapiirillä se ikäjako 

mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. 

Yleisökommentti Helsingin kaupungin työntekijältä: Kaavoitus ja muu rakennettu 

ympäristö saa paljon palautetta. Aktiiviset ovat aktiivisia, mutta miten saataisiin 

mukaan ”kaupunkipassiivit”? 

- Kaikki keinot käyttöön: pitää mennä someen, mutta ei omaa someryhmää 

vaan menette niihin ryhmiin, jotka siellä ovat jo olemassa ja kysykää sieltä. Ei 

pidä ottaa liian orjallisesti sitä, että kaupungin pitää palvella kaikkia 

tasapuolisesti, kun ei kaikki välttämättä ole kiinnostuneita, tai edes odota 

kaupungilta mitään. – Vastaus panelisteilta. 

-  Verkkomarkkinointi. Loistava idea mennä nuorten keskuuteen ja kysyä heiltä. 

Kallion Karhupuisto on esimerkki siitä miten narkit häädettiin pois kukkia 

istuttamalla, mutta nyt ongelma on se, että ne mummot, jotka istuttivat ne 

kukat, eivät halua päästä nuoria mukaan toimintaan. Pallo aktiiveille: miten 

päästää se oma ”baby” käsistä – Vastaus yleisöstä  

Kommentti: Uskalletaan tehdä isommin niitä visioita lapsille ja nuorille (esim. 

satokartta). Visionäärit kiertämään kouluihin, ei vain Slush-tapahtumaan.. 

Haasteita tai jopa uhkia näkyvissä kaupunkiaktivismin kentällä? Voidaanko luottaa 

että tieto löydetään Facebookista, se on kuitenkin iso globaali firma? Kokevatko 

jotkut perinteiset yhdistykset neljännen sektorin uhkana? 

Hanna-Kaisa Siimes/ Helka ry: Perinteinen kaupunginosayhdistystoiminta on 

kokenut toisinaan, että ”Ai jaa, meidänkö ei toivottu tulevan..?”, toisaalta asukkailla 

saattaa olla aika kovat odotukset kaupunginosayhdistyksille tyyliin ”menkää nyt sinne 

edustamaan..!” 

Stadiluotsi & Roihuvuoriseura: Uhka yhdistää. 

 

Pirjo Tulikukka/ Helka ry: kaupunginosayhdistykset ovat usein käynnistyneet 

yhteiseksi koetun uhan kautta - sitten kun uhka on poistunut, on mietitty ”mitähän nyt 

tehtäisiin?” ja useimmiten on jatkettu yhdistystoimintaa erilaisten ajankohtaisten 

alueellisten aiheiden parissa 

Yleisökommentti: Miten tilojen käyttöön liittyvät jatkuvuuskysymykset voitaisiin 

ratkaista ja varmistaa tulevaisuudessa? 

Stadiluotsi: Kovasti kysytään juuri nyt tiloja, mm. osallistuvan budjetoinnin 

puitteissa, mutta kaupungilla ei ole henkilöä, joka hoitaisi tällaisia tila-asioita 

Yleisökommentti: On huono asia jos kaupunginosayhdistys joutuu keskittymään 

vastustamiseen  

Pasi Mäenpää: Kaupungille pitäisi antaa tehtäväksi tuottaa tilaa kaupunkilaisten 

hyvinvoinnille, tällä hetkellä tehtävä näyttäytyy kulujen minimointina 

Loppukaneetit:  
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Sompasaunaseura: Mukana olemisella voi vaikuttaa ja tuoda niitä omia ideoita esiin 

- oli toiminnan kanava mikä tahansa. 

Roihuvuoriseura: Jos haluaa ihmiset aktiivisiksi niin aina pitäisi tehdä jotain muuta 

kuin mitä on ennen tehty. Lähdetään tekemään jotain mitä ei ole aikaisemmin tehty; 

ihmiset kokevat yllättävät asiat mielenkiintoisiksi. Roihuvuoripäivää vietettiin aiemmin 

vain ”perinteen vuoksi” - tässä ei nähty enää mitään järkeä 

Hanna-Kaisa Siimes/ Helka ry: Yhteisöllisyys ei ole kuollut: vapaus, luovuus ja win-

win kumppanuussuhteet! 

Stadiluotsi: Muistakaa Helsingin osallistuvan budjetoinnin Omastadi.hel.fi -alusta! 

Syksyllä 2019 kaikki yli 12-vuotiaat helsinkiläiset pääsevät äänestämään osbu-

ideoista. 

 

 


