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Kaupunkiaktivismi metropolin 
voimavarana -hanke 

•  Miten kaupunkiaktivismit palvelevat kaupunkien 
kehittämistä (innovaatio, ekologia, osallisuus, 
yhteisöllisyys)? 

•  Miten kaupunkien kannattaa tukea ja hyödyntää niitä? 
•  Toimintatutkimuksella tietoa, välineitä, näkemyksiä ja 

aloitteita kansalaisten ja hallinnon fiksuun kohtaamiseen 



Valtiotieteellinen tiedekunta 

Tutkijat 
•  yliopistotutkija, dosentti Pasi Mäenpää (HY, sosiaalitieteiden laitos) 
•  tutkija, FT Maija Faehnle  (HY/Suomen ympäristökeskus) 

Lisäksi 
•  yliopistonlehtori, dosentti Maaria Linko, Avoin yliopisto: kaupunkiaktivismikurssi 2016 
•  professori emeritus Harry Schulman: ohjausryhmän pj. 
•  hankekumppanit: YM, VM, OM, Ara, Syke, Kuntaliitto, Helsinki (Osallisuus- ja neuvontayksikkö, 

Lähiöprojekti, Kulttuurikeskus, Tietokeskus, Nuorisoasiainkeskus), Espoo, Vantaa, Lahti 
Rahoittajat 
•  Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -ohjelma (2015–2017)  
•  Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara (2015) 
•  Valtiovarainministeriö (2015) ja Ympäristöministeriö (2015-2016) 
•  SKR:n Uudenmaan rahasto, Heikki von Hertzenin rahasto (2016) 
•  Suomen tietokirjailijat (2017) 
•  Sitra (2017) 
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TUTKIMUSYMPÄRISTÖ JA 
RAHOITUS 



www.helsinki.fi/yliopisto 

Kansalaisten itse organisoimaa ja omaehtoista yhteistoimintaa, 
joka 

•  tapahtuu yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella 
•  luonteeltaan aloitteellista, proaktiivista ja rakentavaa  
•  suuntautuu ensisijaisesti toimintaan, ei poliittiseen 

mielipiteenmuodostukseen tai vaikuttamiseen 
•  nojaa tee-se-itse-henkeen ja commons-ajatteluun 
•  hyödyntää internetiä ja sosiaalista mediaa toiminnassaan ja 

järjestäytymisessään. 

~ vertaisverkostot, pop-up-vapaaehtoistoiminta, 
itseorganisoituminen, DIY-toiminta, commons, sosiaalinen 
innovaatio, ruohonjuuritason toiminta, kaupunginosaliike, 
yhteisötoiminta, uusosuuskunta, sosiaalinen yrittäjyys, jakamis/
yhteistyötalous 
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Kaupunkiaktivismi – mitä se on? 



www.helsinki.fi/yliopisto 

 
Miksi aktivismi on lisääntynyt? 

•  Digitalisaatio + internet + some = toimijaverkostot 
•  Kuluttajuuden muutos: osallistuva kulutus, jakaminen 
•  Työn muutokset: luova työ, ulkoistaminen, 

mikroyrittäjyys, freelancerismi, co-working-tilat 
•  Ekologinen käänne: kierrätys, käänteinen 

infrastruktuuri 
•  Yritystoiminta: startup-henki, eettinen yrittäjyys 
•  Pettymys politiikkaan -> suora toiminta 
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www.helsinki.fi/yliopisto 

•  Tapaamiset/haastattelut: muistiot blogiin 
•  Työpajat, seminaarit, keskustelutilaisuudet 
•  Osallistumista, aloitteita ja syötteitä aktivismeihin 
•  Ohjausryhmätyöskentely 
•  Aktivismiopintopiiri, Kaupunkiaktivismi-kurssi 
•  Esitykset kursseilla ja seminaarissa 
•  Viestintä: blogi, FB-ryhmä, sähköpostilista, (Twitter) 

•  Tehtävänannot kumppanien ongelmista: miten 
voimme auttaa? 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

Osallistavaa toimintatutkimusta 
kehittävällä otteella ja tietoa jakaen  



KOETELTU TOIMINTATUTKIMUKSEN 
MALLI – AVUKSI UUSILLE HANKKEILLE 

Toimijat Rooli toimintatutkimuksessa 
Ohjausryhmä – edustaa 
tulosten käyttäjiä 

Suunnittelee, linjaa, priorisoi ja kommentoi 
tutkimustiimin työtä. Edustettuna kumppanit, 
jotka myös hankkeen rahoittajia.  

Tutkimustiimi Suunnittelee työnsä ohjausryhmän johdolla, 
tutkii, analysoi, tulkitsee ja tulostaa 
tutkimuksen. 2 päätoimista tutkijaa + 
kurssivastaava + vapaaehtoinen 
ohjausryhmän puheenjohtaja. 

Osallistuvat 
tiedontuottajat 

Tuovat oman panoksensa tiedon tuotantoon 
itselleen sopivalla tavalla, hyödyntävät 
hanketta ja sen tuloksia tarpeidensa ja 
halunsa mukaan. 

Muut, joita tutkimus 
pyrkii palvelemaan 

Hyödyntävät hanketta ja sen tuloksia, jos 
tietävät niistä, kiinnostuvat ja pystyvät.  



TULOKSET 

•  Tietoa aktivismeista, niiden merkityksistä, lupaavista hallinnon toimintatavoista 

•  Näkemyksiä vertaisverkostojen yhteiskunnan kehittymisestä 

•  Työkaluja ja ideoita avuksi kaupunkien ja kuntien hallintaan 

•  Verkostoja mm. jakamistalouden T&K-verkosto, Kaupunkiaktivismi-FB  

•  Alulle pantuja kehittämisprosesseja mm. some-data 
kaupunkisuunnittelussa, jakamistalouden verotus, lähiluontomatkailu 
Vanhankaupunginlahdella 

•  Kaupunkiaktivismi-verkkotietopankki ja kirja 
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  Ravintolapäivä – anarkismista vientituotteeksi 
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Myyrmäki-liike – kaupunginosan yhteisöllisyys  
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Roihuvuoren joukkovoimat – kaupunginosan yhteisöllisyys 
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REKO-renkaat – lähiruokaverkosto 



Saaremme-osuuskunta: puoti & kahvila, nyt Saaremme-hyvinvointikeskus 

Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi ht
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FB-kirpputorit - vertaiskauppa, kiertotalous 



www.helsinki.fi/yliopisto 

Trashlab – vertaisoppiminen, maker-kulttuuri, kiertotalous 

https://temporary.fi/proposals/16 
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Aikapankit - palveluiden vaihto, vaihtoehtovaluutta “tovi” 

stadinaikapankki.wordpress.com/ 



Joukkorahoitus – yhteisölliset hankkeet 
Suomi	  2015:	  joukkorahoitusmarkkina	  84,4	  m€	  (muu	  253	  m€).	  	  
USA:ssa	  joukkorahoitus	  kasvanut	  jo	  ohi	  perinteisen.	  	  
(MesenaaB.me,	  	  EhtaRaha,	  Vauraus	  Suomi)	  
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Valtaajat, maailman muuttajat – Nuorille tukea monenlaiseen 
toimintaan, Valtaajat-osuuskunta 

http://valtaajat.fi/ 



101 small ways you can improve 
your city 
The least you can do to make a big difference where you live 
  
http://www.curbed.com/2016/9/22/13019420/urban-design-community-building-placemaking  

Placemaking eli lähi- 
ympäristön parantaminen 



Jakamis/
alustatalous

-palvelut 
 
 

Tila-aktivismi 
 

Yhteisöaktivismi 

Digiaktivismi 

ITSE- 
ORGANISOITU
VA KAUPUNKI 

Kaupunki- 
tapahtumat 

Paikalliset 
liikkeet 

Kaupunki-
suunnnitte-

luryhmät 

Innovaatio- ja  
välittäjäyhteisöt 

Sosiaalinen 
vertaistuki 

Talon tai tilan 
 valtaajat, 
avaajat ja 
tuunaajat 

Artivismi 

Vertais-
kauppa, 

ruoanvälitys 

Palvelujen 
vaihto, vertais-

vuokraus 

Haktivismi 

Digiyhteiskunnan 
kehittäminen 

Julkisten palvelujen 
parantaminen 

Aktivismien 
välineiden 

kehittäminen 

Ekoliikkeet 
Aktivoiva 
viestintä 

 

Aktivismien 
tuki 

 

Vihreällä aktivismityypit, joihin 
erityisesti voi liittyä ekologisen 
kestävyyden edistämistä, 
”ekoaktivismit”  

Mäenpää ym., tulossa 



Systeeminen muutos 

Oma juttu 

  
Tee-se-itse 
-toiminta 

Oman asunnon 
tai auton   

vertaisvuokraus 

Aikapankit 

Myyrmäki-liike 

(Perinteiset 
kaupunginosa-

yhdistykset) 

Siivouspäivä 

Vaikuttaminen 
valmisteluun 
ja päätöksen- 

tekoon 

Nappi Naapuri 

Lisää  
kaupunkia  
Helsinkiin 

Ei laiteta  
pakasteita pieneen 
pussiin -kampanja 

Ravintolapäivä 

FB-kirpputorit 

Hätäkahvit 

Haktivismi 

Ympäristömummo- ja 
-vaaritoiminta 

Hertsikan pumppu REKO-renkaat 

Varjokaavoitus 

Tuunauspajat 

Hävikkiruoka-aktivismi 

Kallio-liike 



www.helsinki.fi/yliopisto 

 
  Neljäs sektori 

•  Perinteisen järjestösektorin ulkopuolella 
tapahtuva kansalaisaktivismi toimijoineen 
muodostaa yhteiskunnan neljännen sektorin. 

•  Neljäs sektori on ennen kaikkea toiminnan 
tyyppi. Kansalaistoiminnan voi kärjistää kahteen 
ääripäähän: vahvasti neljäs sektori -tyyppiseen 
toimintaan ja perinteiseen järjestötoimintaan.  

•  Neljäs sektori -tyyppistä toimintaa voi olla myös 
muilla kuin neljännen sektorin toimijoilla. 

7.6.17 22 
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KANSALAISET 

JULKINEN  
SEKTORI 

YKSITYINEN 
SEKTORI 

KOLMAS 
SEKTORI 

NELJÄS 
SEKTORI 

Aktivismi viriää 

Esim. someryhmä, 
tapaamiskäytäntö, 
osuuskunta,  
hanke 

vaikutetaan tavoitteisiin  
ja toimintatapoihin,  
käytetään yhdistystä tuenhakuun, 
perustetaan oma yhdistys, 
      kilpaillaan toimijuudesta ryhdytään asiakkaaksi, 

perustetaan mikro-, start 
up- tai yhteiskunnallinen 
yritys, vaikutetaan 
markkinoihin 

haetaan tietoa, lupia ja 
tukia, vaikutetaan 
toimintatapoihin, haastetaan 
toimintatapoja 





Valtiotieteellinen tiedekunta 

KOLME VISIOTA 

Käynnissä on yhteiskunnallinen murros, jossa sosiaaliset ja taloudelliset 
suhteet rakentuvat uudestaan, kun digitalisaatio, internet ja some 
mahdollistavat uusia järjestäytymisen ja toiminnan tapoja ja toimijuuksia.  
 
1) Julkinen valta muuttuu: kaupunkilaiset ottavat itselleen 
edustukselliselle järjestelmälle kuuluneita tehtäviä 
 
2) Markkinat muuttuvat: jakamistalous ja vertaistuotanto uudistavat 
hyödykkeiden tuotantoa ja jakautumista 
 
3) Valta, demokratia ja kansalaisuus muuttuvat – oletusarvoisesti 
tasaveroisempaan ja yhteisöllisempään suuntaan 
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VERTAISVERKOSTOT	  OTTAVAT	  
JULKISEN	  VALLAN	  TEHTÄVIÄ	  

Neljäs	  sektori	  muuIaa	  maailmaa	  



Mitä	  on	  tekeillä?	  

•  Julkisen	  vallan	  Ledon	  monopoli	  murtuu	  
•  Toimijuuden	  muutos:	  asukas,	  asiakas	  	  
	  	  	  	  –	  yhteistoimiva	  kaupunkilainen	  
•  Osallistaminen	  –	  joukkoistaminen	  
•  VaikuIaminen	  –	  tekeminen	  
•  Osallisuus	  poliiBs-‐hallinnollisessa	  prosessissa	  
–	  osallisuus	  vertaisverkostojen	  projekteissa	  



Mitä	  pitää	  tehdä?	  

•  Salliva	  Suomi	  -‐kampanja!	  
•  Hallinnan	  uudelleensanoitus	  
•  Mukautuminen	  neljänteen	  sektoriin:	  
hybridihallinnoin+	  



Valtiotieteellinen tiedekunta 

NELJÄS SEKTORI 
HALLINNON HAASTEENA 

•  Miten yhdistää kysymys kaupunkilaisten osallistumisesta 
kysymykseen kaupungin kyvystä uudistua ja mukautua 
(innovaatiot) taloudelliseen kehitykseen? 

•  1990-luvulta urban governance, kommunikatiivinen suunnittelu, 
osallisuus ja osallistuminen, kestävä kehitys -> 2000-luvulla 
innovaatiopolitiikka, luova luokka, neloiskierre, 4P, 
käyttäjälähtöisyys, design, creative city 

•  Kuinka kaupungit onnistuvat yhdistämään osallisuuden ja 
innovatiivisuuden tavoitteet kaupunkipolitiikaksi, joka on 
demokraattisesti oikeutettavissa ja hallintoprosesseihin 
operationalisoitavissa? 
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Valtiotieteellinen tiedekunta 

NELJÄNNEN SEKTORIN 
HALLINNOINTI 
 

•  Co-planning, co-design, co-governance: hallinto jakaa 
suunnittelu- ja päätösvaltaansa yhteisöjen kanssa 

•  4P-kumppanuus: hallinto tekee osapuolten välisiä sopimuksia 
•  Mutta neljäs sektori ei tyypillisesti  

 1) hae päätösvaltaa vaan soveltaa ”asukkuuteen” 
 (Lefebvre: inhabitance) perustuvaa omaa toimintavaltaa 
 2) pyri sopimuskumppaniksi tai edes muodosta 
 oikeushenkilöä 
  

è hallinnon ja neljännen sektorin epäsymmetrinen suhde 
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Valtiotieteellinen tiedekunta 

 
ORGANISATORINEN NÄKÖKULMA  
è TAPAHTUMINEN JA PROSESSIT 
 
 •  Hybridiorganisaatio (Billis 2010): eri yhteiskuntasektorien aineksia, 

arvoja ja toimintatapoja sekoittava organisaatio 
•  Hybridihallinto (Heinonen & Ruotsalainen 2017): systemaattinen ja 

kokonaisvaltainen vertaisverkostojen muodostaman 
toimintaympäristön ennakoiva ymmärtäminen 

•  Hybridihallinnointi:  
1) huomio järjestelmästä, päätösvallasta ja sopimuksista 
vuorovaikutusprosesseihin  
2) arvoiltaan, identiteeteiltään ja toimintalogiikoiltaan erilaisten ja 
yhteismitattomien toimijoiden, toimintatapojen ja -prosessien 
yhdistymisessä siten, että 
3) kansalaistoiminta ja viranomaistoiminta täydentävät toisiaan parhaalla 
tavalla. 
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Valtiotieteellinen tiedekunta 

 
HYBRIDIHALLINNOINTI 

•  Kaupunginhallinnon kehitettävä ”tuntosarviaan” ja 
vuorovaikutustapojaan (some)  

•  Huokoinen hallinto: joustava ja tapauskohtainen toiminta kokeilujen 
ja jatkuvan oppimisen kautta kehitettävän repertuaarin pohjalta 

•  Käytössä hybridihallinnoinnin portaiden kaikki 8 tasoa, jopa ylin eli 
aktivismien ja hallintotoimien integraatio: esim. osallistuva budjetointi 
ja joukkorahoitus, yhdistetyt palvelut 

•  Tasapuolisuuden demokratiasta ”affirmatiiviseen 
voimavarademokratiaan” (jonka oikeutus syntyy kaupunkiyhteisön 
voimavarojen avoimesta ja inklusiivisesta kasvattamisesta):  
1) tunnistetaan, tunnustetaan ja tuetaan neljännen sektorin toimintamalleja 
2) kehitetään, levitetään ja sovelletaan niitä muualla 
3) koordinoidaan niitä keskenään ja integroidaan kaupunginhallintoon 
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HYBRIDIHALLINNOINNIN MALLI 

Mäenpää & Faehnle 2017 



Mäenpää & Faehnle 2017 



JAKAMISTALOUS	  JA	  
VERTAISTUOTANTO	  MUOKKAAVAT	  
MARKKINOITA	  	  

Neljäs	  sektori	  muuIaa	  maailmaa	  



www.helsinki.fi/yliopisto 

Jakamistalous yhteiskunnallisena 
muutoksena – kansalaisnäkökulma 

•  Seurauksena markkinaehtoisten hyödykkeiden 
tuotanto ja jakautuminen muuttuvat – 
oletusarvoisesti tasa-arvoisempaan tai ainakin 
laajapohjaisempaan suuntaan. 

•  Jakamistaloudella on kahdet kasvot: yhtäältä se 
voimaannuttaa kansalaisia toimimaan 
arvonmuodostuksen verkostoissa mutta toisaalta 
heikentää heidän asemaansa työntekijöinä 



www.helsinki.fi/yliopisto 

•  Jakamistalouden T&K-verkosto 
•  Vuorovaikutusalusta jakamistalouden fiksuksi 

edistämiseksi 

•  Jakamistalouden pohjoismainen malli 
•  visio vahvan kansalaisyhteiskunnan ja vahvan julkisen 

sektorin yhteiskunnan jakamistalousmallista 
•  eettisyys, yhteisöllisyys, demokraattisuus 

•  Tulossa Jakamistalous-kirja (Alma Media, 10/2017) 
•  Jakamistalouden kentän hahmotus 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

 
  Mitä hankkeessa on tehty? 



TYÖ	  

YHTEISÖ	   TEKNOLOGIA	  

YMPÄRISTÖ	  

Alustatalous	  	  
(plaUorm	  economy)	  

Digitaaliset	  ja	  
Letojärjestelmäpohjaiset	  palvelut,	  

jotka	  ovat	  interneLssä	  eri	  
toimijoiden	  käytössä	  

	  

Osallisuustalous	  (parLcipatory	  economy)	  
InterneLssä	  tapahtuva	  toiminta,	  joka	  liiIyy	  
hyödykkeiden	  ja	  palvelujen	  innovoinLin,	  

tuoIamiseen,	  kehiIämiseen,	  jakamiseen	  tai	  
kuluIamiseen	  verkon	  tarjoamilla	  markkinoilla	  

	  

Vertaistalous	  	  
(peer-‐to-‐peer,	  P2P	  economy)	  

Keskenään	  tasavertaisten	  yksilöiden	  (tai	  
muiden	  toimijoiden)	  vaihto	  ilman	  välikäIä	  

Kansalaistalous	  	  
(civic	  economy)	  
ViiIaa	  kansalaisten	  
voimaantumiseen	  	  ja	  

valtaistumiseen	  yhteiskunnan	  
ongelmien	  ratkojina	  etenkin	  
paikallisissa	  kysymyksissä	  	  

Solidaarisuustalous	  	  
(solidarity	  economy)	  

EeBsesL	  ja	  
yhteiskunnallisesL	  

suuntautunut	  käsite,	  jolla	  
tarkoitetaan	  pyrkimystä	  
tuoIaa	  yhteisön	  jäsenille	  
arvoa	  yhteisresurssien	  
(commons)	  pohjalta	  

Keikkatalous	  	  
(gig	  economy)	  

Kielteisessä	  merkityksessä	  käyteIy	  
käsite,	  joka	  merkitsee	  silpputöitä	  

tarpeen	  mukaan	  tarjoavaa	  
yritystoimintaa	  ja	  siihen	  liiIyviä	  

työsuhteita	  ja	  -‐oloja	  	  

Kiertotalous	  	  
(circular	  economy)	  

Taloudellisen	  toiminnan	  ala,	  jossa	  
pyritään	  resurssitehokkuuteen	  

pidentämällä	  materiaalien	  ja	  niiden	  
arvon	  kiertoa	  taloudessa	  	  

Talous,	  jossa	  resurssit	  pyritään	  
jakamaan	  tehokkaasL	  

	  

Jakamistalous	  (sharing	  economy)	  
	  

Talous,	  joka	  perustuu	  jakamiseen	  
tavaroita	  ja	  palveluita	  

tarvitsevien	  ihmisten	  välillä	  
	  

Yhteistoimintatalous	  
(collaboraLve	  economy)	  

Yhteistoiminnallinen,	  digitaalisia	  alustoja	  
hyödyntävä	  talous	  



VALTA,	  DEMOKRATIA	  JA	  
KANSALAISUUS	  UUDISTUVAT	  

Neljäs	  sektori	  muuIaa	  maailmaa	  



Valtiotieteellinen tiedekunta 

Osallisuus ei ole vain osallistumista julkisen vallan 
toimiin, sen valmisteluun ja päätöksentekoon 

DEMOKRATIA EI OLE VAIN 
EDUSTUKSELLISTA DEMOKRATIAA 
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Valtiotieteellinen tiedekunta 

OSALLISUUS  
AJATELTAVA UUSIKSI 

•  Mahdollisuus pystyä halutessaan vaikuttamaan yhteiskuntaan 
hallinnollisen valmistelun ja päätöksenteon kautta on yhä 
osallisuuden kulmakivi. 

•  Osallisuutta syntyy kuitenkin yhä suoremmin konkreettisessa, 
omaehtoisessa ja myös taloudellisessa toiminnassa. 
Osallisuutta tuottaa  esimerkiksi toisten auttaminen, 
vertaiskauppa, paikallisten hankkeiden rahoittaminen, 
vaihtoehtosuunnittelu tai someryhmän perustaminen. 

•  Kaikkien ei tarvitse olla aktivisteja, mutta aktivistit rakentavat 
edellytyksiä myös vähemmän aktiivisten osallisuudelle. 
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Valtiotieteellinen tiedekunta 

DEMOKRATIA-AJATTELUN 
LAAJENTAMINEN 

•  Joukkoistamisdemokratia: joukkoistaminen ideointina, 
keskusteluna ja valmistelun ohjauksena 

•  Voimavarademokratia: kansalaistoiminnan 
hyödyntäminen yhteiseksi hyväksi (kriteerit) 

•  Asutuksellinen demokratia: paikallisten etusijaoikeus 
omaan lähiympäristöönsä 

•  Jakamistalousdemokratia: yhteisresursointi commons-
aluetta kasvattamalla 

•  Somedemokratia: kansalaisyhteiskunnan tuntosarvet 
(data-analyysi ja deliberoiva keskustelu) 
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Valtiotieteellinen tiedekunta 

Kaupunkiaktivismi = jonkin 
alueen tai asian 
parantaminen itse tekemällä 
ilman virallista 
järjestäytymistä. 

Reaktiivisuus, vastustaminen 

Vapaamuotoinen Pitkälle järjestäytynyt 

Rakentava yhdistystoiminta = 
järjestäytynyt jonkin alueen tai 
asian parantaminen itse 
tekemällä. 

Proaktiivisuus, rakentavuus 

Kevyesti organisoitu 
protestointi sellaisia 
muutoksia vastaan, jotka 
voivat uhata olemassa 
olevaa hyvää. Esim. 
vastustava mielenosoitus.   

Järjestäytynyt sellaisten 
muutosten vastustaminen, 
jotka voivat uhata olemassa 
olevaa hyvää. Protestointia 
organisoiva yhdistys.   

 
DEMOKRATIA TARVITSEE  

MONENLAISTA AKTIVISMIA  
Aktivismi voi tähdätä jonkin alueen tai asian parantamiseen tai sen varjelemiseen sitä 
uhkaavilta muutoksilta. Molemmille on paikkansa. Käsityksiä toiminnan luonteesta 
(rakentava/protestoiva) voi olla yhtä monta kuin määrittelijöitäkin. 



RATKAISUJA 
ITSEORGANI-

SOITUVAN 
KAUPUNGIN 

HALLINNOINTIIN 
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KANSALAINEN ON NÄHTÄVÄ 
MONIROOLISENA TOIMIJANA,  

EI TOIMINNAN KOHTEENA 
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Auttaa löytämään tapoja toimia niin, että kansalaisten voimavarat 
voivat hyödyttää kaupunkiyhteisöä reilusti ja kestävästi 

21.3.2017 
Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka 21.3.2017 

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka KAUPUNKIAKTIVISMI.FI   
VERKKOTIETOPANKKI 

•  Tietoa, välineitä, ideoita ja näkemyksiä 
avuksi toimintaan kaupunkien 
kehittämisessä 

•  Avautuu 14.6.2017 

•  Korvaa kaupunkiaktivismi.wordpress.com 
-sivuston 

•  Tervetuloa julkistukseen!  
 
https://kaupunkiaktivismi.wordpress.com/
2017/06/02/kutsu-julkistamistilaisuuteen-ja-
ratikkakierrokselle-kaupunkiaktivistien-kanssa/ 



Kaupunkiak#vismi	  
facebook.com/groups/kaupunkiakLvismi	  
	  
Jakamistalouden	  T&K	  -‐verkosto	  
kaupunkiakLvismi.wordpress.com/jakamistalous/	  	  
èkaupunkiakLvismi.fi	  
hIps://www.facebook.com/groups/702355969966617/	  
	  
SoMe&	  KaupunkisuunniRelu	  
facebook.com/groups/743040399184838/	  	  
	  

FOORUMIT	  KÄYTETTÄVISSÄNNE,	  
TERVETULOA	  MUKAAN!	  	  

#kaupunkiakLvismi	  
#jatke	  
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Pasi Mäenpää   Maija Faehnle 
Etunimi.sukunimi@helsinki.fi   Etunimi.sukunimi@gmail.com 
 
 
 

KIITOS! 


