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Asialista





Kaupunkiaiheisen kammarin pitäminen Espoon kotiseutupäivillä / kammarin otsikointi
Espoon päivät kaupunkitoiminnan näkökulmasta / esim. miten Helsingin ja Vantaan
toimijat saadaan osallistumaan tilaisuuksiin naapurikaupungissa
Vuoden kaupunginosa -kilpailu aukeaa helmikuussa, viimeiset ohjeet ja mahdolliset
painotukset yms.
Kommentit verkkolomakkeesta, jolla Vuoden kaupunginosaa voi esittää:
www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/palkinnot/vuoden-kaupunginosa/lomake



Muut asiat

Keskustelu kotiseututyön kehittämisestä kaupungeissa ja
Espoon kotiseutupäivien keskustelukammarista
Vuoden 2014 kaupunkikammarin johtopäätöksiä:
Tulevaisuusryhmä oli pohtinut aktiivisesti mm. kaupunginosatoimintaa vuonna 2020, jolloin
visioitiin työhön vaikuttavina asioina: monikulttuurisuus, eriytymisen haasteet, vapaaehtoistyö,
kaikkien osallistuminen, aktiivinen houkuttelu mukaan.
Keskusteltiin yhdestä Espoon kotiseutupäivien alateemasta, monikulttuurisuudesta etenkin
kotiseututyön näkökulmasta. Pyritään selvittämään, toimiiko liiton jäsenyhdistyksissä myös
maahanmuuttajia, ja miten paikallisyhdistysten toimintaa voisi avata?
Pääkaupunkiseudulla runsaasti kokemuksia monikulttuurisuudesta kotiseututyössä. Vantaa-seuran
vuosikirjassa 2014 oli mukana Monikulttuurinen Vantaa -osio. Lisäksi alueella jo toteutuu
tehokkaasta (yhteistyössä koulujen ja seuran kanssa) Vantaan historian opettaminen
maahanmuuttajille koulussa -> voisiko olla samalla houkuttelua mukaan toimintaan?
Seurakuntien kautta yhdistyksillä olisi mahdollisuus verkostoitua maahanmuuttajiin.

Espoon kotiseutupäivien ohjelmassa monikulttuurisuus painottuu kulttuuriohjelmaan, markkinoilla
kojuja myös maahanmuuttajayhdistyksille. Keskustelukammareissa yritetään päästä aiheeseen
käsiksi, lisäksi ideoitiin mahdollisuutta vetää Leppävaaran kotikaupunkipolku englanniksi tai
venäjäksi tulkattuna.
Kotikaupunkipolku on hyvä ja valmis mahdollisuus tutustua omaan kotiseutuun myös muilla kielillä
kuin suomeksi – Helka on testannut polkuja venäjäksi tulkattuna (ilmoitus Spektr-lehdessä tavoitti
hyvin). Vieraskielisiä tavoiteltaessa onkin löydettävä oikea ilmoituskanavat, jotta ihmiset saadaan
paikalle.
Viestinnässä monikielisyydestä/monikulttuurisuudesta olisi etua, myös jälkimarkkinoinnissa. Myös
päättäjille aihe on merkittävä.
Kaupunginosatyötä on pidettävä kotiseutupäivillä esillä vuosittain. Kaupunginosatyö on
kotiseututyötä.
Keskustelukammarin tarkempaa ideointia

Kaupunkitoimijoiden olohuone:
Kop, kop! – onko ovi auki?
Uudet toimijaryhmät ja toimintatavat kaupunginosissa.
Keskusteluryhmiä vetää kaupunginosatoimintaa uudistanut Janne Kareinen Helsingistä yhdessä VantaaSeuran Andreas Koiviston, Helka ry:n Pirjo Tulikukan ja Kotiseutuliiton Tuula Salon kanssa.
(En av grupperna på svenska.)

Kammarin keskustelusisällöissä: suvaitsevaisuus, moniarvoisuus, erilaiset intressit, erilaiset
toimijat, erilaiset kaupunkialueet, erilaiset muuttajat, lähiön imago, kenen kotiseutu kaupunginosa
on?
Monikulttuurisuus / erilaisten osallistujien mukanaolo / Auki uusille osallistujaryhmille
Miten avoimesta otamme uudet tulokkaat yhdistykseen? Miten avoimesti kerromme
toiminnastamme? Miten kaupunginosayhdistykset huomaavat ovatko avoimia? Uusien ryhmien
mukaan saaminen vaatii myös resursseja (mm. henkilöresursseja). Resursointi voisi olla yksi
keskusteluteema.
Uudet ryhmät kutsuttava tekemään itse haluamansa kaltaista kotiseututyötä (ei tehdä heille, vaan
kaikki tekevät itse). Joskus yhdistyksissä on vaikea luopua totutuista malleista, joten uudenlainen
malli toimia on vaikea ottaa käyttöön. Näissä tilanteissa uudet toimijat ryhmäytyvät helpommin
omaksi liikkeekseen, lopulta yhdistyksekseen (vrt. Kallio-liike). Nuoremmat haluavat usein toimia,
kokoukset ja pöytäkirjat koetaan rasitteena ja turhauttavat. Toimintakulttuurin murros käynnissä,
tarvitaan rohkeutta uusiutua.
Pop-up -klinikka: Tuotteistaminen ja tuotemyynti yhdistyksen tulonlähteenä. Millä yhdistys on
onnistunut keräämään rahaa? Missä ja mistä hyviä myyntituotteita? Tule kertomaan onnistumiset!
Seuraava kokous: maanantai 9.3.2015 klo 13.00, Suomen Kotiseutuliitto.

