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	  Ohjausryhmä	  17.1.2017	  



Ohjelma	  
•  Tapahtunut	  5.9.	  jälkeen	  
•  Työsuunnitelma	  kevääksi	  
– Tulokset,	  yhteistyöstö,	  tapahtumat	  
– Tulosten	  juurru@aminen	  käy@öön	  
– Ohjausryhmän	  toiminta	  

•  Jatkotyön	  tarpeet	  ja	  mahdollisuudet	  
•  Seuraavat	  tapaamiset	  
	  



Tapahtumia	  ja	  tapaamisia	  
•  Helsingin	  osallisuusmallin	  yhteissuunni@elu	  (2.-‐3.9.),	  13.9.	  ja	  13.12.	  
•  Helsingin	  kaupunkimarkkinoin4	  6.9.	  
•  Ak4vismiopintopiiri	  22.9.	  
•  Uudenmaan	  REKO-‐tapaaminen	  Laureassa	  26.9.	  
•  JakamistalouskonsulR	  April	  Rinteen	  tapaaminen	  Haaga-‐Heliassa	  27.9.	  
•  Jakamistalouspalvelu	  Liiterin	  avajaiset	  28.9.	  
•  VTT:n	  ennakoin4seminaari	  10.10.	  
•  Kaavoi@aja	  Kaijansinkon	  haasta@elu	  Hernesaaren	  varjokaavoituksesta	  31.10.	  	  
•  Keskustelu4laisuus	  LKH-‐ryhmästä	  Laiturilla	  1.11.	  	  
•  Tapaaminen	  aikapankin	  verokokeilusta	  VNK:ssa	  4.11.	  
•  Työpaja	  Kehityssykäyksiä	  kaupunkiak4vismeilla:	  välineitä	  käytäntöön	  9.11.	  	  
•  Her@oniemen	  Pumppu	  ja	  4la-‐ak4ivit	  15.11.	  ja	  16.12.	  
•  Kuntademokra4averkoston	  ja	  sen	  neuvonantajien	  tapaamiset	  



Esityksiä	  4laisuuksissa	  	  
•  Nuorisovaltuustojen	  liiton	  koulutustapahtuma	  8.10.	  
•  Taajama-‐	  ja	  virkistysalueiden	  metsien	  hoito	  10.10.	  
•  Solidarity	  Economy	  and	  Civic	  Ac4vism	  –	  Cases	  from	  Malaysia	  and	  Finland	  

17.10.	  
•  Espoon	  keskuksen	  asukasfoorumi	  27.10.	  
•  Sosiaalipoli4ikan	  päivät	  27.10.	  
•  Pääkaupunkiseudun	  kaupunkisuunni@elun	  ja	  rakennusvalvonnan	  

Karavaani-‐tapaaminen	  10.11.	  
•  Kul@uuriympäristön	  neuvo@elupäivät	  16.11.	  
•  HESA-‐SAFAn	  Asema	  ja	  kaupunki	  -‐seminaari	  2.12.	  
•  YTK:n	  pitkä	  kurssi	  12.1.	  
	  
	  



Julkaisuja	  
•  Blogit:	  Kaupunkiak4vismi-‐kurssi,	  opintopiiri,	  yhteisölliset	  työ4lat,	  LKH,	  

”Ak4vismipakki”,	  varjokaava,	  Kuntademokra4averkoston	  blogi	  	  
•  Kaupunkiak4vismi	  voimavarana,	  KvarR	  3/2016	  
•  Laiturilla	  ruodiRin	  LKH-‐ryhmää,	  YS-‐leh4	  54:4	  
	  
Valmisteilla:	  
•  kirja,	  jakamistalou@a	  käsi@elevä	  kirja,	  luku	  Osalliset	  ja	  osaajat	  -‐kirjan	  

jatko-‐osaan,	  toinen	  KvarR-‐ar4kkeli,	  kirjoitus	  YS-‐lehden	  ”Self-‐organiza4on”	  
-‐teemanumeroon	  



Verkko4etopankki	  ”Ak4vismipakki”	  
●  Kaupunkiyhteisöjen	  toimijoille	  ja	  muille	  kiinnostuneille	  4etoa	  

kaupunkiak4vismeista,	  niiden	  merkityksistä	  ja	  mahdollisuuksista	  sekä	  
kansalaisten,	  hallinnon	  ja	  muiden	  toimijoiden	  hyvästä	  kohtaamisesta	  
sekä	  ideoita	  ja	  välineitä	  toimintaan	  kaupunkien	  kehi@ämisessä	  

●  Au@aa	  löytämään	  tapoja	  toimia	  niin,	  e@ä	  kansalaisten	  voimavarat	  voivat	  
hyödy@ää	  kaupunkiyhteisöä	  reilus4	  ja	  kestäväs4	  

●  Käy@äjät:	  Erityises4	  julkisen	  hallinnon	  toimijat,	  kansalaisak4ivit	  
verkostoineen,	  palvelee	  myös	  yrityksiä,	  tutkijoita	  ja	  opiskelijoita	  

●  Palvelu	  hankinnassa	  Lasipalatsi	  Mediakeskus	  Oy:stä	  
	  
	  





Suunnitelmaa	  kevääksi	  
•  1.2.	  työpaja	  Some-‐data	  kaupunkisuunni@elijan	  apuna	  –	  data-‐analyysit	  ja	  

vuorovaikutus	  
•  7.6.	  tulosten	  esi@ely	  Kuntademokra4averkoston	  tapaamisessa	  
•  ”Ak4vismipakin”	  yhteistyöstöä	  –	  millaisia	  4laisuuksia?	  
	  
Mahdollises4	  myös	  	  
•  HY:n	  4edeteema	  Urban	  Future	  helmi-‐maaliskuussa	  
•  Opintopiirin	  työryhmä	  Kaupunkitutkimuksen	  päiville	  
•  Vaalit	  keskustelun	  vauhdi@ajina	  –	  hyödynnetäänkö	  jotenkin?	  
	  
Muuta?	  



Tulokset	  käy@öön	  
• Tehokkaimmat	  vies4ntätavat,	  mihin	  satsataan?	  
o  jalkautuminen	  tärkeiden	  toimijoiden	  luo	  
o  tulosjulkistus	  toimi@ajien	  kanssa	  (ra4kkakierros	  tms.)?	  
o  media,	  some	  
• Ohjausryhmän	  rooli	  
o  tulos4laisuuksia	  organisaa4oissa?	  
o  4etopalvelua	  johdolle?	  
o  temaaRsia	  kaupunkien	  yhteis4laisuuksia?	  (esim.	  

osallisuusmalli)	  



Jatkotyön	  tarpeet	  ja	  mahdollisuudet	  
•  Nykyinen	  rahoitus	  30.6.	  as4	  	  
•  SKR:ltä	  ei	  saatu	  Argumenta-‐rahoitusta	  
seminaarisarjalle	  jakamistaloudesta	  

•  Miten	  suuntautua	  jatkossa?	  	  
•  Uusia	  rahoitusmahdollisuuksia?	  
	  



Seuraavat	  tapaamiset	  
•  Seuraava	  ohjausryhmän	  kokoontuminen	  toukokuussa	  



KIITOS!	  


