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Koivukylän turvallisuushanke 

Esitteli: Päivi Pääskyvuori 

Hankkeen tavoitteena oli parantaa Koivukylän asemanseudun turvallisuutta ja viihtyvyyttä. Samalla 
haluttiin edistää yhteisöllisyyttä ja kulttuurien sekä eri-ikäisten asukkaiden välistä yhteistyötä. Hanketta 
rahoitti oikeusministeriö.  

Hankkeen aikana järjestettiin monipuolisia tapahtumia, etsittiin ja kehitettiin luonnollisia areenoja ja 
paikkoja ihmisten välisiin kohtaamisiin. Tavoitteena oli myös, että asukkaat olisivat jatkossa aktiivisempia ja 
ottaisivat enemmän vastuuta sekä tekisivät viranomaisten kanssa yhteistyötä. Tavoitteena oli, että 
asukkaat tämän kautta havahtuisivat siihen tosiasiaan, että myös he itse pystyvät vaikuttamaan oman 
asuinalueensa turvallisuuteen.  

Yhteisövalmennus ja sen pilotointi oli yksi tärkeä osa Koivukylän hanketta. Valmennuksessa eritaustaiset 
ihmiset kohtasivat ja pohtivat, mitkä asiat heidän omassa elämässään vaikuttavat turvallisuuden 
tunteeseen. Valmennuksessa mietittiin omia voimavaroja ja fyysistä ympäristöä sekä tehtiin havaintoja 
siitä, miten me kaikki pystymme vaikuttamaan turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen - se ei ole vain 
viranomaisten vastuulla oleva asia. Keskeisenä tavoitteena valmennuksessa oli ihmisten ajatusmaailman 
muuttaminen ja saada heidät oivaltamaan, että asukas pystyy itsekin olemaan aktiivinen toimija. 
Yhteisövalmennuksen osallistujat nostivat tärkeimmäksi prioriteetiksi lapset ja nuoret sekä heidän 
hyvinvointinsa. Haasteena oli löytää asukkaita yhteisövalmennukseen, mutta toisaalta saatiin mukaan 
sellaisia asukkaita, jotka oikeasti haluaisivat myös tehdä jotain itse. Kokemuksesta opittiin, että monialaista 
yhteistyötä olisi pitänyt valmistella huolellisemmin ja panostaa myös tiedottamiseen. Aika ei riittänyt. 
Myös viestinnän ja markkinoinnin ammattilaisen apu olisi ollut tärkeä voimavara sekä valmennuksen, 
että myös koko hankkeen osalta laajemminkin. Hankkeen aikana syntyi paljon ideoita, mitä alueella 
voitaisiin tehdä myös jatkossa.  

http://www.vantaa.fi/fi/osallistu_ja_vaikuta/aluesivut_/koivukyla/prime102_fi.aspx 

 

Uusi-paikallisuushanke + World Cafe Dotmocracy työpaja 

Esitteli ja työpajaa ohjasi: Liisa Ojala 

Uusi paikallisuus -hanke on Suomen Setlementtiliitto ry:n koordinoima kansalaistoiminnan 
kehittämishanke. Hanke toteutetaan vuosina 2011-2015 Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittamana. 
Hanke toimii viidellä paikkakunnalla: Vaasan Palosaarella, Kemijärvellä, Tampereen Hervannassa. Lisäksi 
syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana myös Kemissä ja Rovaniemellä. Alueilla keskitytään erityisesti lasten ja 
nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiseen.  

Hankkeen tavoitteena on paikallislähtöisesti toteuttaa, kehittää ja syventää yhdessä asukkaiden kanssa 
välineitä osallistua ja vaikuttaa. Hankkeen avulla vahvistetaan kansalaisjärjestöjen välisiä yhteistyömuotoja, 

http://www.vantaa.fi/fi/osallistu_ja_vaikuta/aluesivut_/koivukyla/prime102_fi.aspx


lähidemokratiavälineitä ja deliberatiivista keskustelevaa demokratiaa, kunnan ja paikallisyhteisöjen välistä 
vuorovaikutusta sekä paikallisyhteisön sisäistä vuorovaikutusta. Tarkoituksena on aktivoida paikalliset 
asukkaat, tarjota heille yhdessä tekemistä, mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa omaan lähiympäristöön. 
Lähtökohtana ovat yhteisöllisyyden lisääminen ja osallisuuden vahvistaminen. Hankkeissa käytäntöjä, 
joita voidaan myöhemmin soveltaa erityisesti setlementtityössä muualla Suomessa, kehitetään yhdessä 
muiden paikallisten asukkaiden ja toimijoiden kanssa. 

Hankkeessa on käytetty ja kehitetty monenlaisia osallistamisen menetelmiä kuten kansalaisraadit, 
kehittämiskävelyt ja World Cafe menetelmä. Työpajaan osallistuneet saivat mahdollisuuden kokeilla World 
Cafe menetelmää ja siihen liittyvää Dotmocracy lomaketta. Menetelmä on tehokas ja joustava tapa 
osallistaa merkityksellisellä tavalla suuri joukko ihmisiä yhteiseen päätöksentekoon. Sen taustalla on ajatus 
deliberatiivisesta demokratiasta ja päätöksenteosta (keskustelevuus, tiedon saanti, yhteinen 
perusteltavuus, yhteiseen hyvään tähtäävä näkemys). Siinä pyritään osallistujien heterogeenisyyteen. 
Pienryhmissä kokeiltiin ja testattiin menetelmän kolmea vaihetta: tiedonsaantia, Keskustelua ja 
”täplittämistä” (Dotmocracy). 

Menetelmä linkittyi hyvin seminaari pääpuhujan Thomas Jordanin esitykseen, jossa eri ihmisten tai 
toimijoiden näkökulmat kuullaan ja otetaan huomioon, kartoitetaan yhteiset ongelmat ja tehdään 
ehdotuksia ratkaisuista pienryhmissä, jonka jälkeen ehdotuksista äänestetään Dotmocracy lomakkeen 
avulla. Samalla pyritään muiden pienryhmien osallistujien avulla kartoittamaan myös ongelmien ja niiden 
ratkaisuehdotusten ns. pimeät kulmat – haasteet ja sivuvaikutukset, joita emme olisi osanneet nähdä tai 
havaita.  

https://setlementti-fi.directo.fi/uusi-paikallisuus/uusi-paikallisuus-hanke/ 
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