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Hyvä yhteinen arki Kemijärvellä 
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Mikä on World 
Cafe? 
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• Kertaluontoinen tapahtuma 
rajatusta aiheesta 

• Osallistumisen, vaikuttamisen ja 
päätöksenteon väline 

• Helppo soveltaa ja hyödyntää 
• Osallistujia jopa satoja, sopii eri 

ikäryhmille 
 
 

World= kaikille 
Cafe= rento tunnelma 

 
 

 



Mikä on World 
Cafe? 
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Prosessimainen menetelmä 
1. Saadaan tietoa (alun 

alustukset) 
2. Keskustellaan ja jaetaan 

näkökulmia pienryhmissä 
• Kehitetään & ideoidaan 
3. Etsitään yhteinen mielipide 

äänestämällä 
4. Saadaan kirjallinen 

yhteenveto 
 
 



 
 
 
 
 
Työskentelyn vaiheet tänään 
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1 kysymys 
1 keskustelukierros 20 minuuttia 
 
1. Tiedon saanti 
2. Ideointi pienryhmissä 
• Fasilitoidut keskustelukierrokset  
     20-25 min 
• Ideoiden kirjoittaminen  
     Dotmocracy-lomakkeille 
 



 
 
 
 
 
Työskentelyn vaiheet 
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Fasilitaattorit  
• Ryhmäprosessin ”helpouttaja” 
• On neutraali 
• Varmistaa tasavertaisen ja kunnioittavan 

keskustelun 
• Kannustaa ja inspiroi 
• Käytännön asiat 

 
 
 



Ideat kirjoitetaan lomakkeille 

Lomake koostuu neljästä 
kohdasta:  
1. Idean kirjoitus:  
• yksi konkreettinen idea/lomake  
2. Hymiöäänestys:  
• mitä mieltä olet ideasta 
3. Mahdollisuudet/uhat:  
• perusteluja puolesta vastaan 
4. Allekirjoitus 
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Idean kirjoitus 

• Ei tarvitse olla valmiita ideoita 
• Ei ylärajaa 
• Yksi idea/väite per lomake 
• Väite-muotoon 
• Tikkukirjaimilla 
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Työskentelyn vaiheet tänään 
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3. Äänestys 
Yhteisen näkökulman etsiminen 
• Osallistujat tuottavat 
• Demokraattinen 
• Kertoo jakauman 
• Nopea tapa 
• Kirjallinen materiaali 
 
 



Äänestys 

Hymiöäänestyksellä 
selvitetään suosituimmat 
ideat: 
Kohta 2:  
• Mitä mieltä olet ideasta 
Kohta 3: 
Mahdollisuudet/uhat:  
• perusteluja puolesta 

vastaan, huomioita 
4.  Allekirjoitus 
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4. Yhteenveto 
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• Kirjallinen yhteenveto 
ideoista 

• Esim. Kemijärvellä 30 
osallistujaa ja 115 ideaa 

• Tulosten hyödyntäminen ja 
vaikuttavuus 
 

 
 



Materiaalia ja vinkkejä osoitteessa  
www.uusipaikallisuus.fi  
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http://www.uusipaikallisuus.fi/


 
 

Turvapaikanhakijoiden sanotaan tekevän 
kantasuomalaisia enemmän rikoksia.  

 
Millaisilla RATKAISUKEINOILLA ilmiöön 

voidaan rakentavasti vastata 
paikallisyhteisöissä ja yhteiskunnassa 

laajemmin? 
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