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Aluksi keskusteltiin kaupunkien yhdistysten toiminnasta nykyaikana. Toiminta ja tapahtumat ovat
hyvin aktiivisia kaupunginosissa, mutta keskusjärjestöllä / keskustassa toimivalla keskusjärjestöllä
saattaa olla hankala saada väkeä tilaisuuksiin. Tampereella tuotemyynti ja retket vetävät.
Urbaani kotiseututyö, kaupunkitoimijat, kaupunkityö – mikä on jaoston toiminnan tavoite
• Uusi kausi alkanut, 2017-2018, määritellään tavoite jaostolle
• Mitä on urbaani kotiseututyö? Kaupungistuminen on päivän sana. Kaupunkityö?
Kaupunginosaoiminta?
• Jaoston työn tulisi tukea myös Kotiseutuliiton strategiaa.
• Palvelutarjotin: Mitä tarjoamalla voisimme tukea kaupunkiyhdistysten toimintaa?
• Jaoston kohderyhmä: kaupunginosaseurat ja pienten kaupunkien kotiseutuyhdistykset
• Palvelemme jäsenyhdistyksiä
• Mitä toivotaan: toivottu tukea ja opastusta kaavoitukseen, koulutusta vaikuttamiseen,
näkyvyyttä, liiton uutiset / mitä valtakunnassa tapahtuu, miten muilla (kaupunkitoimijoille)
menee, kaupunkiteemaisia koulutuksia, ei hallintoa

Keskustelun lopputuloksena syntyi jaoston visio ja määriteltiin tehtävät
Päämäärä: että Kotiseutuliiton ja liiton aluejärjestöjen jäsenyhdistykset ja jäsenet toimivat
tehokkaasti nykyajassa, että ymmärrämme kaikkia, toimimme tuntosarvet koholla – olemme
kentän tutka ja ilmapuntari, kärkenä suvaitsevaisuus, eli emme arvota yhdistyksiä tai toimijoita,
vaan kaikki toimijat ovat samanarvoisia
Jaoston tehtävät:
• havainnoi mitä kentällä tapahtuu ja kehittää kaupunkitoimintaa liiton strategian mukaisesti
• jakaa tietoa ja viestii aktiivisesti kaupunkitoimijoille
• toimii Kotiseutuliiton hallituksen ja kentän välisenä yhdyssiteenä
• etsii, löytää ja verkottaa kaupunkitoimijat

kaupunkitoimijoiden koulutustoiveita:
◦ vaikuttaminen, uudet vaikuttamisen muodot, tapahtumilla vaikuttaminen
◦ kotiseututyö verkossa, ilmaispalvelujen hyödyntäminen yhdistyksen työssä, somekikat, miksi ja mitkä asiat näkyvät somessa
◦ miten kaupunkiaktivistit ja liikkeet sekä kaupunginosaseurat kumppaneiksi? Miten
kontaktia pop-up-liikkeisiin? Yhteistyö ja kumppanuus kehittävät toimintaa.
◦ miten kerrotaan toiminnasta esim. kaupungille, jäsenille ja alueen asukkaille, muille?
Miten avataan omaa toimintaa = on myös vaikuttamisviestintää
◦ työkalupakki yhdistyksille siitä, miksi pitäisi toimia pitkän linjan
kaupunginosayhdistyksessä, mikä hienoa jatkuvuudessa, mitä hyötyä, mikä arvo, miten
perustella miksi pop-up-tyyppien kannattaa tulla mukaan myös vakinaisiin yhdistyksiin,
yhdistys on ehdoton kumppani lausunnonantajana sekä rahoituksen haussa
◦ viestinnän tarinallistaminen, aikaansaannokset esiin, ”yhdistyksen cv”
◦ Miten aktivoidaan toiminta alueella?
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Paikallisyhdistyksen työ: Kaupunginosan kaavoituksen ja kehittämisen seuraaminen,
lausunnot ja aloitteet. Ry:n tekemä aloite on painavampi kuin ryhmittymän
Tuotteistetaan kaupunginosayhdistykset? Hyödyn kautta, yhdistysten arvonnousu. Ei voi
olla kotiseutupäivillä, koska sinne ei pääse kaupunginosayhdistykset, on liian kaukana ja
liian kallista. Ei paikallisesti, ei webinaari, MIKÄ KEINO TOIMISI?
Kentän pirstaloituminen on hyväksyttävä – talouspohjat, millaisia yhdistykset ovat, millaista
tapahtumaa, onko hiljaista vai tehokasta jne
Palvelutarjotin?
Kaupunkityön yhteisöllinen merkitys? Pitkäjänteinen ry järjestää perinteisiä
kaupunginosatapahtumia, käännetään perinteet ja pitkäjänteisyys positiiviseksi,
voimavaraksi
Yhdistyksiin erilaisia jäseniä: esim. vinkit miten yhdistys saa kannatusjäseniä (myös yritykset
ja muut yhteisöt), ”näin pääset mukaan yhteisöömme”, yksi vaihtoehto on ILMAINEN
verkostojäsenyys = ”liity sähköpostilistalle, saat viestit ja kuulut yhteisöömme”
yhdistyksen toiminnassa voi olla mukana monella eri tavalla: hallituksessa, jäsenenä,
verkostossa viestin vastaanottajina, vapaaehtoisena verkkotyössä, vapaaehtoisena
tapahtumissa, viestijänä, luukuttajana...
Virtuaalitoiminnan muodot
Mikä on hlön motiivi kuulua yhdistykseen? Osalla vaikuttaa, osalla vain kuulua porukkaan

Missä kaupunkijaoston on onnistuttava liiton kannalta, kentän kannalta?
Etuja kaupunkitoimijoille:
– Liiton valtuustossa mandaatti kaupunkityön erikoisasiantuntijalle sekä
– Helkalla 2 paikkaa, Ekylillä 1 paikka valtuustossa
 Liiton valtuustossa neljä täysin kaupunkiasioiden valtuutettua
(lisäksi mm. Turun ja Oulun seuduilla valtuutettu ja muistakin valtuutetuista
valtaosa tulee kaupungeista)
– Kaupunkijaoston työpaja Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä

Kysely kaupunginosayhdistyksille: miksi alueella tärkeää olla ry, mikä on toimintanne ydin,
perusteluja asialle, saamme tietoa: rekisteröidyn yhdistyksen merkitys pähkinänkuoressa, syitä
tulla mukaan toimintaan
Kehitysidea/onko tarpeen: MITÄ TARJOAMME KAUPUNKIJÄSENILLE -sivu verkkoon?
Toisaalta: miten eroaa kaikkien muiden jäsenten palvelusta, samaa työtä tehdään erilaisilla alueilla.
Yhteiskuntavastuu – yhteisöllisyys avainsanana
Kannustetaan yhteiskuntavastuun ottamiseen, esim. että huomioidaan vanhukset,
syrjäytymisvaarassa olevat, tarjotaan työmahdollisuuksia nuorille – punainen lanka pysyy kuitenkin
kotiseututyössä, ei sote-asioissa. Yhteisöllisyys on avainsana. Yhteisöllisyys vähentää alueellisia ja
paikallisia ongelmia. Kumppanuusajattelu tärkeää kaupunkitoimijoille – yhteistyö eri sektorien ja
alojen toimijoiden kanssa.
FB-ryhmä kaupunkijaostolle perustettu.
Myöhemmin valtakunnallinen ja avoin Kaupunkitoimijat-facebook-ryhmä?
Jaosto esittää hallitukselle, että vähintään kerran vuodessa jaosto matkustaa jonnekin muualle
kokoukseen ja tapaamaan toimijoita. Matkakohteet perustuvat esim. valittuihin Vuoden
kaupunginosiin. Vieraat edellä: jos haluavat neuvoja, me neuvomme, mutta me myös viemme
heidän mainiot mallinsa tiedoksi koko Suomeen.

