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1. Viime	  kokouksen	  (14.1.)	  jälkeen	  tapahtunutta	  
	  
Aluksi	  käytiin	  läpi	  paikallaolijoiden	  kaupunkiaktivismiin	  liittyviä	  kuulumisia.	  Helsingissä	  ollaan	  
luomassa	  linjoja	  kaupunkilaisten	  ja	  kaupunkiorganisaation	  kohtaamiseen	  uudella	  osallisuusmallilla.	  
Kulttuurikeskuksessa	  uudistetaan	  myös	  avustuksia	  ja	  sitä	  varten	  mietitään,	  millaisin	  painotuksin	  
avustuksia	  tulisi	  jakaa.	  ARAssa	  on	  mm.	  uusien	  hankkeiden	  myötä	  esillä	  asumisen	  kohtuuhintaisuus	  ja	  
aktivismi	  kiinnostaa	  siinä	  myös	  keinona	  asuinkustannusten	  alentamiseen.	  Harry	  on	  mukana	  
toimittamassa	  Kansalaiset	  kaupunkia	  kehittämässä	  -‐työnimellä	  kulkevaa	  Osalliset	  ja	  osaajat	  -‐kirjan	  
jatko-‐osaa,	  johon	  Kaupunkiaktivismi-‐hankekin	  on	  kirjoittanut	  luvun.	  	  
	  
Pasi	  ja	  Maija	  kertoivat	  tähänastisesta	  työstä	  ja	  saadusta	  tiedosta.	  Esitysdiat	  täällä:	  
https://kaupunkiaktivismi.files.wordpress.com/2016/09/aktivismi_ohry4.pptx	  	  
	  
Keskustelua	  
	  
Neljäs	  sektori	  -‐käsite	  tuntuu	  levinneen	  käyttöön	  jo	  aika	  hyvin.	  
	  
Kesäkuinen	  Aktivismi	  ja	  kaupunki	  -‐seminaari	  oli	  kaikkiaan	  onnistunut.	  Siellä	  ei	  kuitenkaan	  juuri	  ollut	  
poliitikkoja,	  eikä	  heitä	  ole	  ollut	  hankkeessa	  mukana	  tähän	  mennessä	  kovin	  muutenkaan.	  	  
	  
Pohdittiin,	  saataisiinko	  poliitikkoja	  mukaan	  keskusteluihin	  tulevien	  vaalikeskustelujen	  yhteydessä.	  	  
Helsingissä	  poliitikkoja	  voisi	  haastaa	  kertomaan,	  miten	  he	  näkevät	  tulevaisuuden	  tässä	  tilanteessa,	  
jossa	  digitalisaatio	  ja	  sen	  myötä	  mm.	  avoimuuden	  ja	  joukkoistamisen	  tavoitteet	  ovat	  uudistaneet	  
kulttuuria	  ja	  kaupunkiorganisaatio	  on	  järjestäytymässä	  uudelleen.	  Vaalikoneisiin	  voisi	  pyrkiä	  saamaan	  
mukaan	  hankkeen	  tavoitteita	  palvelevia	  kysymyksiä.	  	  
	  
Yimbycon-‐tapahtumassa	  elokuussa	  heräsi	  keskustelua	  aktivismien	  piirteistä	  eri	  maissa	  ja	  esillä	  oli	  
toiveita	  piirteiden	  vertailemisesta	  tarkemmin.	  Keskusteltiin,	  olisiko	  kansainvälisten	  esimerkkien	  ja	  
piirteiden	  tarkastelusta	  apua	  käytännössä.	  Ari	  Tammi	  totesi,	  että	  kun	  ollaan	  luomassa	  jotain	  uutta,	  
esimerkit	  ulkomailta	  eivät	  ole	  ainakaan	  haitaksi.	  Heidi	  Pussila	  piti	  kiinnostavana	  tietoa	  eri	  maiden	  
hallinnollisista	  malleista,	  esim.	  kuka	  kerää	  verot	  ja	  miten	  se	  mahdollisesti	  vaikuttaa	  aktivismin	  
tapoihin.	  	  
	  



Ari	  Tolvanen	  kertoi	  lukemastaan	  Suomen	  Kuvalehden	  artikkelista	  
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/mielipide-‐kotimaa/helsinki-‐ihmisten-‐ideoiden-‐ja-‐osaamisen-‐
kayttoliittyma/	  ja	  pohti,	  että	  kaupunkiaktivismi	  on	  monessa	  yhteydessä	  esillä	  ilman	  historiallisia	  
yhteyksiään.	  Esimerkiksi	  Kulttuurikeskus	  on	  tukenut	  kaupunkilaisten	  omaehtoista	  toimintaa	  jo	  
kolmisenkymmentä	  vuotta.	  Aktivismin	  ymmärtämiseksi	  tarvittaisiin	  historiallinen	  kehikko.	  
	  
2. Kaupunkiaktivismi-‐kurssi	  

	  
Maaria	  kertoi	  Avoimen	  yliopiston	  Kaupunkiaktivismi	  kaupunkien	  voimavarana	  -‐kurssista	  (ks.	  esitysdiat	  
10-‐13).	  Kurssi	  sujui	  hyvin	  ja	  sai	  opiskelijoilta	  hyvää	  palautetta.	  Tuotoksena	  syntyi	  11	  pientutkimusta,	  
joihin	  voi	  tutustua	  blogissa:	  
https://kaupunkiaktivismi.wordpress.com/2016/09/21/kaupunkiaktivismi-‐kurssilla-‐
pienoistutkimuksia-‐tyotiloista-‐kuljetuspalveluihin-‐naapuriavusta-‐ruokajarjestelmiin/.	  
	  
Kurssille	  suunnitellaan	  jatkoa	  sekä	  sen	  verkkomateriaalille	  jatkokäyttöä.	  Kurssi	  voisi	  jatkossa	  linkittyä	  
Helsingin	  yliopistossa	  valmisteilla	  olevaan	  Kaupunkitutkimuksen	  maisteriohjelmaan.	  	  
	  
3. Rahoitustilanne	  ja	  tarpeet	  jatkotyölle	  
	  
Rahoitusta	  on	  30.6.2017	  asti,	  Pasilla	  SKR:n	  Uudenmaan	  rahaston	  Heikki	  von	  Hertzenin	  rahastolta	  ja	  
Suomen	  tietokirjailijoilta	  ja	  Maijalla	  KatuMetrosta	  +	  YM:ltä.	  	  Suomen	  Akatemian	  STN-‐haussa	  ei	  saatu	  
rahaa,	  People-‐driven	  urbanization	  -‐konsortion	  hakemus	  jäi	  varasijalle.	  	  
	  
Uusia	  rahoitusmahdollisuuksia	  etsitään.	  Kulttuurirahastolta	  haetaan	  Argumenta-‐haussa	  Arcadan	  
kanssa	  rahoitusta	  jakamistaloutta	  käsittelevälle	  seminaarisarjalle.	  
	  
Keskusteltiin,	  millaista	  tutkimus-‐	  ja	  kehittämistyötä	  tarvittaisiin	  jatkossa.	  Pasin	  ja	  Maijan	  ajatus	  
tarkastella	  aktivismien	  vaikuttavuutta	  sai	  kannatusta.	  Kaupunkiorganisaation	  näkökulmasta	  
vaikuttavuuden	  selvittämisen	  haasteena	  on,	  että	  tutkimuksellisista	  tarkasteluista	  on	  usein	  vaikea	  
saada	  apua	  ratkaisujen	  tekemiseen,	  kun	  taas	  konsulttien	  tekemät	  tarkastelut	  ovat	  vähemmän	  
luotettavia.	  	  
	  
Vaikuttavuutta	  voisi	  tarkastella	  seuraamalla	  tapauksia	  useamman	  vuoden	  ajan.	  Voisi	  analysoida	  
osallisuuden,	  talouden	  jne.	  näkökulmista,	  mitä	  jollakin	  alueella	  on	  tapahtunut	  
hybridisoitumiskehityksessä:	  Miten	  neljännen	  sektorin	  toiminta	  on	  kehittynyt	  osaksi	  kolmannen	  
sektorin	  toimintaa,	  miten	  neljäs	  sektori	  on	  linkittynyt	  hallinnon	  kanssa	  jne.	  ja	  miten	  asiat	  ovat	  sen	  
myötä	  muuttuneet.	  	  
	  
Hyödyksi	  olisi	  saada	  esille,	  miten	  toiminnan	  hybridimallit	  ovat	  mahdollisesti	  parempia	  kuin	  muut	  
mallit,	  esim.	  mitä	  vaikutuksia	  on	  ollut	  järjestötoiminnan	  ja	  neljännen	  sektorin	  toiminnan	  
yhdistymisellä	  Artovassa	  ja	  Roihuvuoressa.	  	  
	  
Helsingissä	  uuden	  organisaation	  ja	  osallisuusmallin	  toimeenpanon	  ensimmäiset	  vuodet	  ovat	  aikaa	  
pilotoinnille,	  jossa	  tarvitaan	  myös	  seurantaa	  ja	  arviointia.	  Esimerkiksi	  alueellisen	  osallistumisen	  uusia	  



malleja	  muovattaessa	  olisi	  hyödyllistä	  seurata	  ainakin	  miten	  sosiaalinen	  pääoma	  alueella	  muovautuu,	  
millaista	  paikallista	  ja	  millaista	  temaattista	  aktivismia	  alueeseen	  liittyy,	  miten	  alueen	  asioita	  
käsitellään	  eri	  medioissa,	  mikä	  alueellisen	  osallistumisen	  mallin	  rooli	  on	  tässä	  kokonaisuudessa	  ja	  
miten	  kaupungin	  hallinto	  onnistuu	  toimimaan	  siinä	  kohtauttavana	  rajapintana.	  	  	  	  	  	  
	  
Pilotteihin	  liittyvä	  tutkimus	  voisi	  sopia	  rahoitettavaksi	  Helsingin	  innovaatiorahastosta.	  
Innovaatiorahaston	  rahoitus	  on	  ollut	  yritystoimintapainotteista,	  mutta	  tulevia	  hakuja	  kannattaa	  pitää	  
silmällä.	  	  
	  
4. Tekeillä	  syksyksi	  

	  
Painopiste	  hankkeen	  loppusuoralla	  on	  tutkimuksen	  tulostamisessa	  julkaisuiksi	  ja	  verkkopalveluksi	  (ks.	  
kohta	  5).	  Syksyn	  aikana	  järjestetään	  ainakin	  kaksi	  isompaa	  tilaisuutta,	  1.11.	  keskustelutilaisuus	  Lisää	  
kaupunkia	  Helsinkiin	  -‐ryhmästä	  Laiturilla	  ja	  9.11.	  hankkeen	  lopputuotteiden	  muokkaustyöpaja	  
Keskusteleva	  kaupunki	  -‐seminaarissa	  Vantaan	  kaupungintalolla.	  Lisäksi	  esitelmöidään	  muissa	  
tilaisuuksissa,	  valmistellaan	  aikapankkien	  verotukseen	  liittyvää	  kokeilua,	  jatketaan	  Kaupunkiaktivismi-‐
opintopiirin	  toimintaa,	  seurataan	  asukastilahankkeita	  Herttoniemenrannassa,	  Laajasalossa	  ja	  
Jätkäsaaressa	  ja	  vastataan	  mahdollisuuksien	  mukaan	  uusiin	  yhteistyöaloitteisiin.	  	  
	  
Suunniteltua	  some-‐hallinto-‐työpajaa	  lykätään,	  koska	  aiheen	  avainhenkilö	  Johanna	  Pellinen	  Espoosta	  
on	  toistaiseksi	  estynyt	  olemasta	  mukana	  hankkeessa.	  Työpajan	  järjestämisen	  suunnittelua	  jatketaan	  
muiden	  työssä	  mukana	  olleiden	  kanssa.	  	  
	  
Kuntademokratiaverkosto	  järjestää	  Tulevaisuusvaliokunnan	  kanssa	  marraskuussa	  
maakuntauudistukseen	  liittyvän	  seminaarin.	  Se	  voisi	  olla	  yksi	  paikka	  käsitellä	  hybridisaatiota	  ja	  
neljättä	  sektoria	  kaupunkeja	  laajemmissakin	  konteksteissa.	  	  
	  
5. Tutkimuksen	  tulostaminen	  

	  
Julkaisuina	  tulossa	  on	  artikkeleita,	  tietokirja	  ja	  luku	  Kansalaiset	  kaupunkia	  kehittämässä	  -‐kirjaan.	  
Valmiina	  on	  kaksi	  jakamistalouden	  verotusta	  käsittelevää	  julkaisua,	  seuraavana	  ilmestyy	  artikkeli	  
Kvartti-‐lehden	  syyskuun	  numerossa.	  Kaikki	  verkkoon	  tulevat	  julkaisut	  laitetaan	  saataville	  
Kaupunkiaktivismi-‐blogin	  Materiaalit-‐sivulla.	  
	  
Julkaisujen	  ohella	  päätuotos	  on	  verkkopalvelu	  ”Aktivismipakki”	  (työnimi),	  joka	  kokoaa	  hankkeen	  
tulokset	  ja	  muut	  materiaalit	  ja	  lisätietolähteet	  käyttäjälähtöisesti.	  Aktivismipakkiin	  tulee	  ainakin	  
aktivismeja	  ja	  toimintatapoja	  esitteleviä	  tapaustarinoita,	  suosituksia,	  huoneentauluja,	  käsitteitä	  ja	  
jäsennyksiä	  sekä	  tietolähteitä.	  Idea	  on,	  että	  palvelusta	  saa	  helposti	  esiin	  kaiken	  itseä	  kiinnostavan	  
klikkaamalla	  etusivulla	  kiinnostuksen	  kohdetta	  kuten	  neljäs	  sektori,	  jakamistalous,	  Vantaa,	  haktivismi	  
suositukset.	  Myös	  osallisuuden	  mittareiden	  tarvetta	  korostettiin.	  
	  
Keskusteltiin	  Aktivismipakin	  toteuttamisesta.	  Teknisessä	  toteutuksessa	  kumppaniksi	  voisivat	  sopia	  
esim.	  Kaskas	  Media	  Oy	  ja	  Palmu	  Oy.	  
	  



6. Seuraavat	  tapaamiset	  
	  
Ohjausryhmän	  kokoontuu	  seuraavan	  kerran	  17.1.2017	  klo	  13-‐15.	  
	  
Sitä	  ennen	  tervetuloa	  myös	  näihin:	  
	  
1.11.	  klo	  16-‐18	  keskustelutilaisuus	  Lisää	  kaupunkia	  Helsinkiin	  -‐ryhmästä	  Helsingissä	  Laiturilla	  
	  
9.11.	  klo	  10.30-‐11.15	  työpaja	  Keskusteleva	  kaupunki	  -‐seminaarissa	  Vantaan	  kaupungintalolla:	  
Kehityssykäyksiä	  kaupunkiaktivismeilla:	  välineitä	  käytäntöön	  
http://www.deliberaatio.org/~delibero/wordpress/?p=1341	  	  
	  	  


