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Hyvä kasvaa Järvenpäässä on asukasliike paremman ympäristön puolesta 

Esittelivät: Marja Nousiainen ja Erja Mähönen 

Asukasliike keskittyy toimintaan ja kaikki ovat tervetulleita mukaan. Yhdistysmuotoa on pyritty välttämään, 
koska se tarkoittaisi byrokratian hoitamista, johon he eivät halua keskittyä. Lisäksi se vaikuttaisi 
muutosketteryyteen ja sitoisi liian yhden asian toimijaksi. Asukasliike haluaa keskittyä tekemiseen, 
innostumiseen ja omien ideoiden toteuttamiseen. Onnistumisen kannalta tärkeää on ollut yhteistyö 
kaupungin ja paikallistoimijoiden kanssa. Toinen tärkeä tekijä on ollut viestintä. Sen avulla voidaan 
tavoittaa, innostaa ja saada mukaan ihmisiä. 

Tehdään itse ja vaikutetaan siihen minkälaisessa kaupungissa asumme. Jos huomataan epäkohtia omassa 
ympäristössä, mietitään, mitä me itse voimme asialle tehdä, eikä jäädä odottamaan, että kaupunki tai joku 
muu taho tekisi jotain sen eteen. Toiminta on tähän mennessä keskittynyt Kyrölän kaupunginosan ja 
Järvenpään keskustan fyysisen ympäristön viihtyisyyden lisäämiselle.  

Uusimat haasteet ovat Vanhakyläniemen virkistys- ja ulkoilualueen kunnostaminen ja siivoaminen sekä 
asukasliikkeen käytössä olevan Seppälän talon remontointi talkoovoimiin. Koska talo on kaupungin 
myyntilistalla, ollaan myös pohtimassa, miten talon voisi säilyttää sekä asukasliikkeen käytössä että 
paikallisten asukkaiden kohtaamispaikkana laajemminkin. 

Toiminnasta on kuultu ja kiinnostuttu muuallakin ja asukasliikkeen perustajat ovat olleet mukana 
kokemusasiantuntijoina neuvomassa esim. Keravan ja Hyrylän hyvä kasvaa asukasliikkeiden 
käynnistämisessä. Järvenpäässä hyvän tekemisen rinnalle onkin tullut muiden paikkakuntien asukkaiden 
pyynnöstä toimintamallin kehittäminen ja levittäminen muualle.  

Lisätietoa: http://www.hyvakasvaajarvenpaassa.fi/tulemukaan 

 

Naapuruushäiriöt sovitteluun ennen rikosilmoitusta 

Esittelivät ja työpajaa ohjasivat: Miriam Attias, Jens Gellin, Marie Makweri 

Suomen Pakolaisavussa kehitetty naapuruussovittelu perustuu samaan restoratiiviseen menetelmään kuin 
lakisääteinen rikos- ja riita-asioiden sovittelu. Naapuruussovittelutoiminnan tarkoituksena on ratkaista 
naapuruuskonflikteja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja estää niiden kärjistyminen.  

Hankkeen aikana on saatu paljon kokemusta asumiseen liittyvistä ongelmista ja ratkaisuista. Vaikka 
kokemus näyttää, että mikään ongelma ei ole liian pieni soviteltavaksi, sovitteluapua pyydetään yleensä 
vasta, kun häiriöitä on ollut pitkään ja niitä on yritetty hoitaa lapuilla tai poliisi-ilmoituksilla. 

http://www.hyvakasvaajarvenpaassa.fi/tulemukaan


Naapuruussovittelun tärkein lähtökohta on, että ihmiset ”omistavat” omat konfliktit ja kokemuksensa ja 
ihmiset itse ovat parhaita asiantuntijoita siihen, miten konflikteja ratkaistaan. Sovittelijat ovat 
puolueettomia, eivätkä hoida konflikteja kenenkään puolesta tai ehdota ratkaisuja. He ovat välittämässä 
naapuririitaprosesseja ja ohjaamassa riiteleviä osapuolia siihen, että he oivaltavat ja tarjoavat omat 
ratkaisunsa ja sopivat niistä keskenään. 

Sovittelun vahvuus ristiriitojen ratkaisijana on se, että käsittelyssä olleen konfliktin jälkeen osapuolten 
välinen vuorovaikutus paranee ja heille jää käyttöön uusi ja rakentavampi tapa käsitellä yhteisiä asioita.  

Työpajan toiminnallisessa harjoituksessa työpajan osallistujat kokeilivat sovittelumenetelmää kuvitteellisen 
naapuririitatapauksen ”Yöllä huutava mummo” kautta.  

http://pakolaisapu.fi/fi/kotimaan-tyo/kotilo/naapuruussovittelu.html  

http://pakolaisapu.fi/fi/kotimaan-tyo/kotilo/naapuruussovittelu.html

