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Työryhmä ja tutkimuksen aihe
Työryhmämme innostui naapuriapu-teemasta, ja päätimme tutkia kaupunkilaisten
mielipiteitä naapuriapuun liittyen, sekä naapuriavun merkitystä ja yhteyttä
kaupungin hallintoon. Työryhmämme jäsenet ovat Jonna Härmävaara (International
Design Business Management -maisteriopiskelija, Aalto Yliopisto), Anna Merikari
(nykykulttuurin tutkimuksen maisteriopiskelija, Jyväskylän yliopisto) sekä Özlem
Akpirinc (kansalaistoiminnan ja nuorisotyön opiskelija, Mikkelin ammattikorkeakoulu).
Hyödynsimme tehtävänannossa tarjottua mahdollisuutta tehdä videoteos, ja ryhmän
jäsenellä Jonnalla olikin medianomitaustansa ansiosta loistavat tekniset taidot
videon toteuttamiseen. Saimme laitteistoa lainaan Aalto Yliopistolta ja teimme
haastatteluja kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Jonna oli vastuussa videon tekemisestä
kokonaisuudessaan, kun Anna ja Özlem ovat vastanneet raportin koostamisesta.
Työmme aihe naapuriapu kannusti jalkautumaan naapuruston keskelle, ja koska
naapurustojen sosiaalinen media Nappi Naapuri on ollut viime aikoina erityisen aktiivinen
Helsingin Kalasataman alueella, valitsimme sen kohteeksi. Lisäksi haastattelimme
Helsingin kaupungin kulttuuripalveluiden asiantuntijana suunnittelija Ari Tolvasta
kaupungin yhteyksistä naapurustoapuun. Haastattelujen lisäksi olemme perehtyneet
tähän ajankohtaiseen aiheeseen lehtiartikkeleiden avulla ja läpikäymällä kurssien
luentoja, joista yhdellä Nappi Naapurin perustajajäsen Pauliina Seppälä oli esiintymässä
(12.5.2016)..

Naapuriapu jakamistalouden
ilmiönä
Tutkimuksemme keskittyi jo Suomessa toimivan selainpohjaisen
palvelun, Nappi Naapurin ympärille. Nappi Naapuri on uusi
naapurustojen sosiaalinen media, jonka on kehittänyt Yhteismaa ry.
Nappi Naapurissa on mahdollista esittäytyä naapureille, pyytää
tai tarjota apua, lainata tai vaihtaa tavaroita, myydä, ostaa ja antaa ilmaiseksi, tehdä
aloitteita, keskustella tai kysyä asioita sekä tiedottaa tapahtumista. Nappi Naapuri
-palvelu liittyy osaltaan laajempaan jakamistalouden käsitteeseen, jossa palveluiden
ja tavaroiden jakaminen tarjoaa keinoja yhteisölliseen, taloudelliseen ja ekologisesti
kestävään elämään. Jakamistalous on osa mittavaa yhteiskunnallista muutosta, jossa
sosiaaliset ja taloudelliset suhteet rakentuvat uudestaan - digitalisaatio mahdollistaa
uusia toimijuuksia suhteessa julkiseen valtaan ja markkinointiin. Naapuriapu liittyy
myös mikrotyön käsitteeseen, jossa yhden ihmisen pienet arkiset teot voivat muuttua
palveluksesi toiselle, kuten esim. kaupassa käydessä kaupassa voi samalla hoitaa myös
naapurin asioita.
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Haastattelimme asukkaita Kalasatamassa.
Kuvissa Kaarina Rantavaara ja Esko Intke.
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Jakamistalous tukee sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä mahdollistamalla kansalaisen
voimaantumisen aktiivisemmaksi toimijaksi erilaisilla yhteiskunnallisen toiminnan kentillä.
Kansalainen voi ottaa aktiivisen roolin sekä jakamistalouspalveluiden kuluttajana että
tuottajana. Voimaantumista tapahtuu, sillä jakamistalous tuo ihmisten ulottuville heidän
omia taitojaan ja kykyjään, jotka eivät aiemmin ole olleet mahdollisia tulonlähteitä tai
arvontuojia. Uusi teknologia mahdollistaa erilaisten yhteyksien ja kontaktien luomisen,
mitkä ovat aiemmin olleet vain harvojen ulottuvilla. (Lahti & Selosmaa 2013: 100)
Jakamistalous tarjoaa konkreettisia keinoja eettisen elämäntavan toteuttamiseen.
Elämäntyyliin liittyvä asia on myös jakamistalouden yhteisöllisyys; yhteiskäyttöiset
työtilat, vertaismajoituspalvelut, vertaisopetus, ruokaosuuskunnat, aikapankkitoiminta
ja joukkorahoitus ovat kaikki esimerkkejä tällaisen yhteisöllisyyden nousevasta
suosiosta. Yhteisöllisyyden lisääntyminen on jakamistaloudessa sekä tavoite itsessään
että hyödynnettävä ominaisuus, sillä yhteisöllisyys lisää luottamusta joka puolestaan
helpottaa jakamistalouden toimintaa. Yhteiskunnallisesti tällä on merkitystä mm.
yhteisövastuun, syrjäytymisen ehkäisyn ja kolmannen sektorin toiminnan kannalta.
(Lahti & Selosmaa 2013: 103)

Nappi Naapuri ja muut naapuriapupalvelut
Nappi Naapuri on saanut menneen kevään aikana paljon nostetta valtamediasta.
Helsingin Sanomat uutisoi 18.5.2016 Nappi Naapurista ja sen aktiivisista käyttäjistä
Kalasatamassa. Nappi Naapuri onkin ollut mukana kevään ajan Forum Viriumin Fiksu
Kalasatama -hankkeen järjestämässä ”Nopeat kokeilut” -ohjelmassa, jossa etsitään
innovatiivisia palveluita kaupunkilaisten käyttöön. Kalasataman aktiivisuusaste on tällä
hetkellä kaupungin suurimpia, on mielenkiintoista huomata, miten uuden asuinalueen
asukkaat ottavat palvelun käyttöön.
Nappi Naapuri toimii karttapalvelunsa ansiosta valtakunnallisesti, ja aktiivisia Nappikaupunkeja löytyy pohjoisesta Oulusta asti. Esimerkiksi Oulun kaupunki yhteistyössä
alueen elinkeinoelämän toimijoiden kanssa hyödynsi Nappi Naapuri -alustaa haastamalla
kaupunkilaiset kisailemaan kivoimman asuinalueen tunnustuksesta. Yhtälailla Nappi
Naapuri on saanut kansainvälistä huomiota päästessään pohjoismaisen Nordic
Independent Living Challenge -kilpailun viiden parhaan finalistin joukkoon keväällä 2016.
Naapuriavun tarjoamisen uusi muoto on siis herättänyt kiinnostusta laaja-alaisesti.
Naapuriavun tarjoamiseen ja vastaanottamiseen digitaalisuutta hyödyntäen on
maailmalla kehitetty useita sovelluksia, kuten Yhdysvalloissa toimiva Nextdoor sekä
sijaintitietoihin pohjautuva Hey, Neighbor! -sovellus. Lisäksi lainauspalveluksiin
perustuvia sovelluksia on paljon, kuten NeigborGoods. Naapuruston kommunikoinnista
iso osa tapahtuu nykyään myös erillisten facebook -ryhmien välityksellä, useimmilla
taloyhtiöillä on omat ryhmänsä, jossa keskusteluja on helppo käydä. Ongelmina
facebook-ryhmissä on viestien häviäminen uutisvirtaan, kun taas Nappi Naapurin
kaltaisilla sivuilla viestit säilyvät karttanäkymällä kirjoittajan itse määrittelemän ajan.
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Vapaaehtoistyö Nappi Naapurin peruspilarina
Nappi Naapuri on hyvä esimerkki lyhytkestoisesta vapaaehtoisuudesta. Vapaaehtoiseen
naapurustoaputoimintaan voi osallistua juuri sen ajan ja verran kuin itse haluaa määritellä.
Tämä tuo vapaaehtoisuuden lähestyttävämmäksi ja helpommaksi osaksi jokapäiväistä
arkea. Muun muassa Helsinki Missio, sosiaalialan järjestö jonka tarkoituksena on etsiä,
löytää ja auttaa yksinäisiä kaupunkilaisia, on ottanut Nappi Naapurin käyttöönsä omien
vapaaehtoisten rekrytointiin.
Yleisesti voidaan todeta, että vapaaehtoistyön periaatteita ovat muun muassa
vapaaehtoisuus, tasa-arvoisuus, palkattomuus, suvaitsevaisuus ja luottamuksellisuus.
(Naapuripiirin ohjaajan opas). Nämä ovat kaikki Nappi Naapurin toiminnan peruspilareita,
mutta samalla vapaaehtoisuus on haasteena toiminnan laajentamiselle. Siitä
keskustelemme myöhemmin lisää.

Pohdintoja
naapuriapuaktivismista
Ruoka-aktivismi on ollut kasvussa internetin yleistymisen ja helpon saavutettavuuden
myötä (Pasi Mäenpään verkkoluento 3.5.2016). Ruokaan on jokaisen ihmisen helppo
samaistua, sillä me kaikki syömme päivittäin. Vastaavasti lähes kaikilla kaupunkilaisilla
on lähellään naapuri tai useampi, joten on vain ajan kysymys milloin sähköiset
naapuriapupalvelut yleistyvät laajemmin. Haasteena yleistymisessä voi olla kaupallisten
intressien puute, sillä yleishyödyllisen sosiaalisen toiminnan rahoittaminen ei välttämättä
kiinnosta yksityisen sektorin toimijoita toisin kuin ruoka-aktivismissa erilaiset tahot
ruokajäteistä yksittäisiin viljelijöihin voivat liittää ruokakulttuurin kasvun suoraan omaan
liiketoimintaan. “Kaikki vain on hitaampaa kuin kuvittelee”, totesi Pauliina Seppälä
esityksessään 12.5.2016, viitaten Nappi Naapurin ja muun naapuriapuaktivismin
kehitykseen. Mahdollisuuksia kuitenkin on, sillä aiheen saaman julkisuuden voi katsoa
kielivän kasvavasta kysynnästä aihetta kohtaan.
Jakamistalouden ja yhteisöllisen kuluttamisen tutkija Rachel Botsman puhuu TEDpuheessaan (Rachel Botsman: The currency of the new economy is trust) uudesta ilmiöstä,
luottamuksen kulttuurista kulutuksessa. Luottamus ja sen rakentaminen asuinalueille
onkin yksi merkittävä teema naapuriapupalveluiden kehittämisessä. Tekniikan voimaa
käytetään tuntemattomien välisen luottamuksen vahvistamiseen. Ihmisten välisen
luottamuksen lisääntymistä tapahtuu jo Facebookissa, kun sen käyttäjät kokevat
kanssakäyttäjät luotettavimmaksi kuin he, jotka eivät käytä Facebookia (Botsman).
Samoin toivoisi käyvän myös Nappi Naapurin kaltaisissa jakamistalouden palveluissa.
Luottamukseen perustuvissa palveluissa kerätään suosituksia ja hyvää mainetta muilta
käyttäjiltä (kuten AirBnB, Couchsurfing), joten yksi hyvä naapurustoavun sovelluksen
kehittämisaskel voisi olla käyttäjien välistä luottamusta lisäävät suosittelumerkit
käyttäjille.
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Kenties tulevaisuudessa olemassa olevien asukasyhdistysten ja muiden vastaavien avulla naapuriapu voisi
organisoitua ja säilyä vahvemmin osana kaupunkilaisten arkea, ja sukupolvien ylittävää oppimista voi tapahtua.
Kuva Arabian katufestivaaleilta keväältä 2016.
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Naapuriaputoiminta voi kuitenkin sellaisenaan kiinnostaa erilaisia yleishyödyllisiä
tahoja. Seppälä kertoikin jo sosiaali- ja terveysalan järjestöjen osoittaneen kiinnostusta
yhteistyöhön. Yhtälailla kasvumahdollisuuksia olisi yhteistyössä julkisen sektorin
toimijoiden kanssa, kuten kulttuuri- ja sosiaalitoimi, muut virastot, vanhainkodit
ja päiväkodit, kuten Ari Tolonen totesi haastattelussa 3.6.2016. Myös yhteistyö
kaupunginosayhdistysten tai jopa taloyhtiöiden kanssa voi mahdollistaa pitkäjänteisen
kehityksen naapuriapuverkoston kasvatuksessa. Jälkimmäisillä voi olla myös
epäsuorasti taloudellisia intressejä taloyhtiön sisäisen naapuriavun kehittämisessä,
sillä on nähtävillä kuinka taloyhtiöiden asukkaiden viihtyisyys voi lisätä kiinnostusta
aluetta kohtaan ja jollain aikavälillä vaikuttaa myös asuntojen hintoihin (HS 5.6.2016).
Asuinalueille syntyvällä toimeliaisuudella on siis merkitystä alueen elinvoimalle ja
yhteisöllisyydelle (Verkkouutiset 6.6.2016).
Tällä hetkellä naapuriapu ei välity digitaalisten alustojen välityksellä niin paljon kuin osa
sen käyttäjistä toivoo. Kirjautuneita ihmisiä on jo kiitettävästi, mutta avun pyytämisen
ja tarjoamisen kulttuuri ei vielä ole näkyvästi palvelussa esillä. Tämä kävi ilmi myös
tekemissämme haastatteluissa ja saimme sen todeta itsekin, kun pyysimme apua tämän
kurssitehtävän tekemiseen, mutta emme saaneet yhtään yhteydenottoa. Yksi osasyy
tähän on taatusti Nappi Naapuri -palvelun mobiiliversion puuttuminen, eli spontaani
avun pyytäminen tai tarjoaminen ei vielä onnistu, vaikkapa liikenteessä ollessa.
Palvelun kehittäminen käyttäjäystävällisemmäksi (mobiilisovellukset, kirjautumisen
helppous, selkeä käyttöliittymä) lisäisi varmasti aktiivisuutta. Nyt palvelun viesteihin
ei välttämättä saa toivotun ajan puitteissa vastauksia, ja moni jättääkin käytön lyhyen
kokeilun jälkeen. Nappi Naapurin käyttäjäpiikki on koettu virpomispäivän yhteydessä,
kun kartalle sai merkitä “saa virpoa” -keskustelupalloja tiedoksi pienille virpojille.
Ehkä tulevaisuudessa palvelua voisi soveltaa enemmänkin alueelliseen viestimiseen
(esim. ravintolapäivän ravintolat, siivouspäivän myyntipisteet) naapuriavun tarjoamisen
lisäksi. Toinen merkittävä tekijä on pyörän uudelleen keksiminen eli käyttäjien
totuttaminen uudenlaiseen sosiaaliseen mediaan. Vuoden 2014 tietojen mukaan
Facebookilla, maailman käytetyimmällä sosiaalisella medialla, on noin kaksi miljoonaa
päivittäiskäyttäjää Suomessa (It-viikko). Koska se saavuttaa käyttäjät jo hyvin, olisi
järkevintä hyödyntää sen tarjoamia mahdollisuuksia.
Visioimme yhdessä Nappi Naapurin tulevaisuutta. Näemme, että aiemmin mainitut
yhteistyöt voivat parhaillaan rakentaa Nappi Naapurista erilaisia palveluita ja ihmisiä
laaja-alaisesti kokoavan foorumin. Toki naapuriapu on luonteensa puolesta paras pitää
kaupunkilaisten itsensä ylläpitämänä, mutta jonkinasteinen julkishallinnollinen interventio
voisi mahdollistaa sen pitkäjänteisen olemassaolon. Kenties tulevaisuudessa olemassa
olevien asukasyhdistysten ja muiden vastaavien avulla naapuriapu voisi organisoitua
ja säilyä vahvemmin osana kaupunkilaisten arkea, ja sukupolvien ylittävää oppimista
voi tapahtua. Vertaispalvelun haasteena on muun muassa sen vahva sidos tähän
hetkeen ja usein järjestäytyneestä organisaatiosta irrallaan oleminen. Se voi tarkoittaa,
että palvelu on herkkä mielipideilmaston ja ihmisten innokkuuden muutoksille, minkä
johdosta osa palveluista voi jäädä lyhyiksi ilmiöiksi suurimman suosion laannuttua.
Tarvitaan siis sopiva määrä tukea, jotta kaupunkilaisten itsensä ylläpitämät palvelut
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voivat kukoistaa vapaasti. Haastatteluissamme kävi ilmi, että ihmisten suhtautuminen
kaupungin ylläpitämään naapuriapupalveluun oli myönteinen, joskin hivenen epäuskoinen.
Mikäli kaupunki voisi ylläpitää palvelua itseään vaikka teknisesti, kaupunkilaiset itse silti
huolehtisivat järjestelmän sisällöstä.
Hallinnon näkökulmasta nyt 2010-luvulla on meneillään toinen osallisuusaalto, jossa
hallinnon rooli ei ole olla päältä katsoja, vaan kumppani eri hankkeissa (Maija Faehnlen
luento 12.5.2016). Nappi Naapurin ollessa ruohonjuuritasolta startannut palvelu, sen
suunta on selvästi ylöspäin, jolloin se voisi myös vaikuttaa hallinnon rakenteisiin. Niinpä
esimerkiksi tulevaisuuden Helsingissä jokainen asukas voisi vaikka osoitteenmuutoksen
yhteydessä saada kirjautumistiedot omaan naapuriportaaliin ja oman naapuriaktiivin
yhteystiedot. Näin jokainen asukas kutsutaan automaattisesti osaksi omaa naapurien
verkkoa ja sitä kautta elämänsä jakamista, itselleen sopivassa määrin.
Jo lähitulevaisuudessa, suurten ikäluokkien ikääntyessä, hoivatyön tarvitsijoita on
enemmän kun määrärahoja yhtäaikaisesti vähennetään. Nappi Naapurilla ja muilla
vertaistalouden tavoilla naapuriapua voidaan hyödyntää edistämään sosiaalisen
pääoman tasaisemmin jakautumista, kun lähellä toisiaan asuvat ihmiset voivat auttaa
apua tarvitsevia. Helsingin kaupungin hanke Kulttuurikaveri on esimerkki onnistuneesta
arjen rikastuttamisesta, minkä kaltaisia interventioita syntynee kasvavan tarpeen myötä
lisää. Haastatteluidemme myötä paljastui tosin, että avun antajia tuntuu olevan enemmän,
joten apu ja tarve vielä monien osalla kohtaa. Tämä liittynee kulttuuriseen kontekstiin.
Kulttuurissamme avun pyytämiseen liittyy vahva avuttomaksi leimaantumisen stigma, mikä
saattaa estää jotakuta pyytämästä apua oikeaan tarpeeseen, vaikka se tapahtuisi lähes
anonyymisti netissä. “Apua tarvitseva voi ajatella, että hän paljastaa pyynnöllään oman
tietämättömyytensä ja epäpätevyytensä. Syynä voi olla myös se, ettei usko saavansa
kuitenkaan apua. Joku saattaa myös ajatella, että on parasta yrittää pärjätä omin keinoin,
koska apua pyytämällä joutuisi kiitollisuuden velkaan. “ (Silvennoinen) Tämä on taatusti
rajoittavana tekijänä myös, kun mietitään kuinka Nappi Naapuri saadaan kasvattamaan
suosiotaan sosio-ekonomisten tekijöiden osalta heikompiosaisten keskuudessa.
Toisaalta, Jouluapua-ryhmä on tavoittanut Facebookin ja Google-karttapalvelun avulla
todellista apua tarvitsevia jo parina jouluna, kun avunpyyntö on ollut anonyymi. Puhtaasti
vapaaehtoistoimin pyörinyt palvelu on sittemmin toiminut myös avunantoväylänä
yhteisvastuullisille yrityksille ja yhdistyksille.
Yhteiskuntamme on jo vahvasti verkottunutta ja “meillä on paljon informaatiota
maailmasta, mutta ei paljon siitä mitä tapahtuu lähellä, kolmen talon päässä” (Pauliina
Seppälä 12.5.2016). Lähiympäristössä olevassa “nyanssi-informaatiossa” ja sen
saataville saannissa piilee siis merkittävä potentiaali ihmisten arkielämän helpottamiseen
ja hyvinvoinnin tasaisempaan jakautumiseen. Seppälä totesi esityksessään kuinka
läheltä tuleva apua on tehokkainta, joten naapurin ollessa lähettyvillä meillä jokaisellahan
on teoriassa mahdollisuus avun saantiin. Tarvitaan kuitenkin paljon muutoksia tähän
byrokraattiseen järjestelmään, jotta naapurissa olevan avun löytäisi helpommin ja jotta
sitä voisi myös hyödyntää suuremmissa määrin, kenties jopa osana kaupungin tarjoamia
palveluita.
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