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Kansalaisyhteiskunta muuttuu, 
hallinnon kannattaa mukautua 

 •  Moni tarttuu omien ja yhteisten elinolojen kehittämisessä 
itse toimeen aktivistina, omaehtoisella toiminnalla  

•  Uudet tavat organisoitua ja toimia tuovat merkittäviä 
mahdollisuuksia myönteisiin kehityssykäyksiin 

•  Osa suurta yhteiskunnallista muutosta, jossa 
kansalaisyhteiskunnan uudelleenorganisoituminen 
muokkaa valtiota ja uudet vaihdannan muodot muuttavat 
markkinoita ja taloutta 
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Kaupunkiaktivismi metropolin 
voimavarana -hanke 

•  Miten kaupunkiaktivismit eli kansalaisten paikalliset 
organisoitumisen ja toiminnan muodot palvelevat 
kaupunkien kehittämistä? 

•  Miten kaupunkien kannattaa tukea ja hyödyntää niitä? 
•  Tarkastelussa ekologinen kestävyys, innovaatiopolitiikka, 

yhteisöllisyys ja osallisuus 
•  Kohti aktivistien, muiden kansalaisten ja hallinnon hyvää 

kohtaamista, yrityksiä ja tutkimustoimijoita unohtamatta 
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Tutkimusympäristö ja rahoitus 

Tutkijat 

•  yliopistotutkija, dosentti Pasi Mäenpää (HY, sosiaalitieteiden laitos) 

•  tutkija, FT Maija Faehnle  (HY/Suomen ympäristökeskus) 

Lisäksi 

•  yliopistonlehtori, dosentti Maaria Linko, Avoin yliopisto: tutkimusta ja kenttäkurssi  

•  professori emeritus Harry Schulman: ohjausryhmän pj. 

•  aktivismiopintopiiri: tee-se-itse-aktivismi (Mikko Turunen), yhteisötalo (Jutta Harjunen), ruokapiirit 
(Salla Nurminen)  poliittiset liikkeet (Anna-Maija Halme), ekologisen kestävyyden systeemidynamiikka 
(Katri Pulkkinen), aktivistinen kaupunkisuunnittelu (Johanna Laukkanen), aktivistinen kaupunkiviljely 
ja yhteishallinta (Krista Willman), kaupunki somen käyttäjänä (Tuuli Lehtonen), some 
kaupunkisuunnittelussa (Pilvi Nummi) 

•  hankekumppanit: YM, VM, OM, Ara, Syke, Kuntaliitto, Helsinki (Osallisuus- ja arviointiyksikkö, 
Lähiöprojekti, Kulttuurikeskus, Tietokeskus, Nuorisoasiainkeskus), Espoo, Vantaa, Lahti 

Rahoittajat 

•  Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma (2015–2016)  

•  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara (2015) 

•  sekä valtiovarainministeriö ja ympäristöministeriö 
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•  Tapaamiset/haastattelut (muistiot blogissa) 
•  Lahti: kaupunki, ruokaosuuskunta, Malski, 

ympäristömummot 

•  Osallistuminen aktivismeihin (mm. ruokapiirit, REKOt) 
•  Ohjausryhmätyöskentely 
•  Muut työpajat (tämä paja, Demokratiapäivän paja) 
•  Aktivismiopintopiiri 
•  Esitykset kursseilla ja seminaarissa  
•  Viestintä: blogi, FB-ryhmä, sähköpostilista, (Twitter) 
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Osallistavaa toimintatutkimusta 
avoimesti tietoa jakaen 
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Havaintoja – Lahti  

•  Monia toimijoita, jotka eivät välttämättä tiedä toisistaan  
•  Aktiivisia someryhmiä, muttei kokoavaa tietoa niistä  
•  Ympäristömummo- ja vaaritoiminta 

•  Esimerkki, jossa aktivistien ja kaupungin yhteistyöhön on jo 
muodostunut käytäntö – siinä mallia muuallekin!  

•  Haasteena sitoutumistarve; jotkut olivat valmiita osallistumaan 
mutta vain ilman pidempää sitoutumista – voisiko olla myös 
”kevytmummoilua- ja vaareilua”? Nappi Naapuri avuksi? 
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Havaintoja – Lahti  

•  Co-working-tilojen kehittämistä vaikeuttanut poliittinen peli 
keskustan tiloista   
•  Aktivismien hyötyjä ei vielä esitetty vakuuttavasti – 

kaupungilla ei selviä perusteita tukea 

•  Helpottaisiko keskustelua aktivismien tukemisesta  ajattelu 
sitä kautta, miten kaupunki olisi tukimuotojensa hyödyntäjänä 
itsekin? Esim. co-working-tilat muiden ohella myös kaupungin 
työntekijöiden käyttöön? 
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Havaintoja – Lahti  

Kaupungin näkökulmia: aktiivisuutta kaivattaisiin 
•  Yksinäisyyden sekä digisyrjäytymisen torjumisessa  

•  Digital Friends (Iso-Britannia): hallinnon työntekijät 
digiopettajina lähipiirissään – olisiko lahtelainen sovellus 
ulottaa malli muihinkin toimijoihin?  

•  Avoimen datan hyödyntämisessä  
•  esim. arkiliikkumista helpottavien sovellusten 

kehittäminen, ilmakuvapalvelu alueen kehityksen 
tarkasteluun 
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Ideoita Lahteen 

•  Naapuruuspiiri vanhusten kohtaamispaikkana (Hgin malli) 
•  Ruokapiiri ja REKO-rengas voisivat tuoda 

jakelupisteellään keskustaan yhteisöllistä kuhinaa, mutta 
ongelmana sopivan tilan puute 

•  Pop-up Lahti + ESS 23.11: ”Keskustan elvytys kaipaa 
uusia ideoita” + HS 25.11: Kauppa haluaa mukaan 
vertaisverkkokauppaan 

-> Lahden malli – vertaisverkkokaupan ja kivijalkakaupan 
hybridi Lahden keskustaan! 

 
Lisää ideoita aktiivisuuteen:   

www.kaupunkiaktivismi.wordpress.com/aktivismeja/ 
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•  Suositukset kaupunkien ja valtion toimenpiteiksi 
asukkaiden aktiivisuuden ja osallisuuden edistämisessä 

•  Välineitä osallisuuden tukemisen onnistumisen arviointiin 
ja seurantaan  

•  Aktivismien luokittelut (mm. aiheet, elinkaaret, luonteet) 
•  Huoneentaulut hallinnon toimijoille ja aktivisteille 
•  Aktivismitietopankki mm. tapausesimerkeistä – 

yhteydessä vapaaehtoistoimintaportaaliin 
•  Muuta, mitä erityisesti Lahden kannalta?   
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Tuloksia 2016 



www.facebook.com/groups/kaupunkiaktivismi 
kaupunkiaktivismi.wordpress.com 
 
Pasi Mäenpää   Maija Faehnle 
etunimi.sukunimi@helsinki.fi   etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 
 
 
 

Kiitos!  
 
Tervetuloa mukaan keskusteluun  
Facebookissa ja blogissa!  
 


