
Kaupunkiaktivismi-työpaja 18.5.2015: Aktivistien ja hallinnon kohtaaminen  
 

Paikka Helsingin kaupungin Nuorten toimintakeskus Happi, Sörnäisten rantatie 31, Helsinki 
 

Tarkoitus Työpajassa pohditaan, miten kaupunkilaisten omaehtoinen aktivismi ja julkisen hallinnon toimet 
voivat entistä paremmin tukea toisiaan kaupunkiseudun kehittämisessä. Tavoitteena on 
hahmottaa konkreettisten tapausesimerkkien kautta kaupunkiaktivistien ja hallinnon 
kohtaamisen nykyisiä ongelmakohtia sekä tunnistaa toimenpiteitä, joita aktivismien tukemisen 
ja hyvän kohtaamisen edistämiseksi kannattaa lähteä viemään eteenpäin. Tavoitteena on myös 
ymmärrys siitä, miten Kaupunkiaktivismi-hanke voi auttaa hallintoa tukemaan aktivismia. 

 

Ohjelma 
 
8.30   Aamukahvi 
 
9.00 Tervetuloa! Harry Schulman, ohjausryhmän puheenjohtaja ja Inari Penttilä, 

nuorisoasiainkeskus 
 

Avaussanat, Pekka Sauri, Helsingin apulaiskaupunginjohtaja 
 
Järjestäjähankkeiden johdatus päivän teemoihin: 
 
Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hanke, Pasi Mäenpää, HY 
Käytännön havainnot aktivismien ja hallinnon kohtaamisista, Maija Faehnle, HY & SYKE 
 
Jakamistalous - Urbaanin osallistumisen ja kansalaisaktivismin uusi muoto -hanke, Mats 
Nylund, Arcada 
 
Sharing City - Helsingistä jakamistalouden edelläkävijä -hanke, Tuija Toivola ja Minna-Maari 
Harmaala, Haaga-Helia 

 
Johdatus ryhmätöihin, Maija Merikanto 

 
10.00   Työskentely kolmessa ryhmässä (ks. kääntöpuoli) 
 
11.30  Yhteenveto ja jatkotoimet  

 
12.00 Omakustanteinen lounas 

 
 

 



Ryhmätyöskentely 
 

1) Jakamistalous: Voisiko meidän kaupunkimme olla jakamistalouden edelläkävijä? Millä 
keinoin saamme esiin jakamistalouden parhaat  puolet? Millaisia innostavia esimerkkejä löytyy 
meiltä ja maailmalta? Keskustelua alustaa tutkija ja yrittäjä Jenni Selosmaa. Puheenjohtaja ja 
sihteeri jakamistaloushankkeiden edustajista.  

 
2) Normit ja sallivuus: Millaisia normeihin ja niiden soveltamiseen liittyviä rajoitteita 
aktivisteille tulee vastaan? Miten rajoitteita voi ja kannattaa pyrkiä lieventämään? 
Keskusteluun näkökulmia tuovat mm. ruokapiirejä ja ruoankierrätystä tunteva Pirjo Korpela 
EVIRAsta ja turvallisuusnäkökohtia tunteva Annukka Saine-Kottonen Helsingin 
pelastuslaitokselta. Puheenjohtaja Harry Schulman, sihteeri Maija Faehnle. 
 
3) Mediaattorit ja managerit: Toimijakartta: mediaattorien ja managerien tunnistaminen. 
Mitä hyötyä mediaattoreista ja managereista on kaupungille, mitä kaupunkilaisille ja 
aktivisteille? Miten aktivistien ja hallinnon välitystä pitäisi kehittää? Mitä muuta pitäisi 
selvittää aktivistien ja hallinnon kohtaamisen kannalta? Keskustelua alustaa Pauliina Seppälä 
Yhteismaa ry:stä. Puheenjohtaja Pasi Mäenpää, sihteeri Jenny Hölttä.  

 
 

 

 
 
Järjestäjät 

 
Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hanke, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos 
kaupunkiaktivismi.wordpress.com 
 
Helsingin kaupunginkanslia, asukasyhteistyö  
 
Jakamistalous - Urbaanin osallistumisen ja kansalaisaktivismin uusi muoto –hanke, Arcada 
 
Sharing City - Helsingistä jakamistalouden edelläkävijä -hanke, Haaga-Helia 


