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• Suomen Setlementtiliitto ry:n koordinoima ja RAY:n 
rahoittama 5 -vuotinen (2011-2015) kansalaistoiminnan 
kehittämishanke.  

• Hanke kehittää ja toteuttaa toimintatapoja, joiden avulla 
kansalaiset yhteistyössä kunnan kanssa voivat huolehtia 
omasta asuinympäristöstään ja vaikuttaa sen 
kehitykseen.  

• Uusia paikallisyhteisöihin sopivia käytäntöjä kehitetään 
yhteistyössä kunnan, paikallisten järjestöjen ja 
asukkaiden kanssa. 

• Tavoitteena ovat käytännöt, joita voidaan soveltaa 
Suomen kaikissa paikallisyhteisöissä. 



Uusi paikallisuus –hanke 2011-
2015 

• Vaasan Palosaari, joka on 
muutoksen kokenut 
perinteinen teollinen 
paikallisyhteisö.  

• Kemijärvi, joka on perinteinen, 
nyt rakennemuutoksen 
vaiheessa oleva teollinen 
paikallisyhteisö.  

• Tampereen Hervanta, joka on 
kehittymässä maahanmuuton 
myötä kulttuurisesti yhä moni-
ilmeisemmäksi. 

• Rovaniemi ja Kemi (2013-2014),  
joissa keskitytään erityisesti 
lasten ja nuorten osallistumis- 
ja vaikuttamismahdollisuuksien 
kehittämiseen 
 

3 



Hankkeen toimintamuotoja 

4 

• Kansalaisraadit (kaikki paikkakunnat, eri aiheita) 
• Kehittämiskävelyt (Vaasa, Hervanta, Kemi) 
• World Cafe –tapahtumat (Kemijärvi, Helsinki + muu 

Suomi) 
• Osallisuustyöpajat, taitovaihtokerho, elokuvakerho 

(Hervanta, Rovaniemi) 
• Paikallisyhteisön kanssa toteutetut tapahtumat: 

Fantasiaseikkailu, Harrastustapahtuma, Palosaari 
Karnevaali... 

• Yliopistoyhteistyö, opistoyhteistyö (Vaasa, Rovaniemi) 
 
• + paljon muuta toimintaa, materiaalin tuottamista ja 

vaikuttamista! 



World Cafe 
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•Laadukas, tehokas ja joustava tapa osallistaa merkityksellisellä tavalla 
suuri joukko ihmisiä yhteiseen päätöksentekoon  
• Taustalla ajatus deliberatiivisesta demokratiasta ja päätöksenteosta 
(keskustelevuus, tiedon saanti, yhteinen perusteltavuus, yhteiseen 
hyvään tähtäävä näkemys)  
•Pyrkimys osallistujien heterogeenisyyteen  
•Kolme vaihetta:  
1.Tiedonsaanti  
2.Keskustelu  
3.”Täplittäminen” (Dotmocracy)  
 
• Esimerkkejä Uusi paikallisuus  
–hankkeessa toteutetuista World Cafeista 
 



World Cafe 
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• 2 (3) keskustelukierrosta, n. 15 (20) 
min./kierros 

• Keskustelut n. 6 hengen pienryhmissä 
• Keskustelujen aikana kirjataan ideoita 

lomakkeille (väh. 3 ideaa/ kierros) 
• Kierroksen vaihtuessa uudet lomakkeet 
• Lopuksi ideoiden äänestys ”täplittämällä” 
  Dotmogracy 
 

 



World Cafen säännöt 
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• Esittäkää rohkeasti omat näkemyksenne  
• Kuunnelkaa toisianne  
• Antakaa jokaiselle puheenvuoro  
• Älkää puhuko toistenne päälle  
• Kunnioittakaa toistenne mielipiteitä; voitte olla eri 

mieltä, mutta jokaisen mielipide on samanarvoinen 
• Ei ole olemassa vääriä mielipiteitä  
• Perustelkaa näkemyksenne  
• Kaikki keskustelijat ovat yhdenvertaisia 
• Ennen kaikkea nauttikaa prosessista!  
 



World Cafe:  
Lähiympäristön turvallisuus 
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1. Miten olette kehittäneet turvallisuutta 
 omassa työssänne?  Keiden kanssa 
olette  tehneet yhteistyötä?  

 



World Cafe:  
Lähiympäristön turvallisuus 

9 

 
2.  Miten asukkaat voidaan ottaa entistä 
 paremmin mukaan kehittämään oman 
 asuinalueen turvallisuutta? Millaisia 
uusia  yhteistyömuotoja voisi kokeilla 



Dotmogracy 
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• Äänestä ideoita ”täplittämällä” lomakkeita 
 Jokaisella on vain yksi ”täplä” per lomake 
• Allekirjoita täplittämäsi lomake 
• Halutessasi kommentoi lomakkeen ideaa sille 

varattuun tilaan tai post-it –lapulle 
• Keskustelu on sallittua ja  
• myös toivottavaa 

 



 
Mistä lisätietoa…? 
 
www.uusipaikallisuus.fi 
 Materiaalipankki 
 
Tykkää Facebookissa:  www.facebook.com/UusiPaikallisuus 
 
 
 
Helka Körkkö (takaisin 1.10. alkaen)  Liisa Ojala  
Kansalaistoiminnan toimialajohtaja  
 Projektikoordinaattori 
helka.korkko@setlementti.fi  
 liisa.ojala@setlementti.fi 
      050-4385510 
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