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NAAPURIKAHVITTOIMINTAMALLI

TARKOITUS JA TAVOITTEET
Naapurikahvit-toimintamallin tarkoituksena on toimia matalan kynnyksen kohtaamispaikkana Helsingin kaupunginosien eri toimijoille sekä uusille ja vanhoille asukkaille.
Naapurikahvit-toimintamallin tavoitteena on tukea:
1) pääkaupunkiseudulle muuttavia henkilöitä verkostoitumisessa
uuden asuinalueen asukkaiden ja eri toimijoiden kanssa sekä
2) kaupunginosayhdistyksiä jäsenhankinnassa ja yhdistystoiminnan kehittämisessä.

Naapurikahvit-toimintamalli hyödyntää Sitran vuosina 2017–2019 kehittämää Erätauko-toimintamallia, joka antaa dialogisia työkaluja rakentavan
yhteiskunnallisen keskustelun käymiseen. Kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta tukee osallisten halukkuutta osallistua demokraattiseen
suunnitteluun ja päätöksentekoon niin kaupunginosan tasolla kuin laajemminkin yhteiskunnassa.
Naapurikahvit-toimintamallin perimmäisenä tavoitteena on sosiaalisilta
verkostoiltaan tiiviimpi kaupunginosa, jossa uudet asukkaat ovat löytäneet
paikkansa kaupunginosan sosiaalisissa verkostoissa ja kaupunginosayhdistykset ovat saaneet uutta puhtia toimintaansa.

RAHOITUS JA TEKIJÄT
Naapurikahvit-toimintamalli on syntynyt Helsingin kaupungin asukasosallisuuden toiminta-avustuksen tuella Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteishankkeena vuoden 2021
aikana.
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Hankkeen työntekijöinä ovat toimineet yhdyskuntasuunnittelun lehtori
Kaisa Kanerva (projektipäällikkö) Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja
liiketoiminnan lehtori Veera Lassila (palvelumuotoilu) Laurea-ammattikorkeakoulusta. Hanketyöntekijöiden tukena on toiminut hankeryhmä,
johon ovat kuuluneet seuraavat tahot ja niitä edustavat henkilöt:
• Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry, toiminnanjohtaja
Pirjo Tulikukka,
• Suomen Kotiseutuliitto ry, järjestöpäällikkö Marika Punamäki,
• Myllypuro-Seura ry, puheenjohtaja Marita Manninen,
• Myllypuro-Seura ry, varapuheenjohtaja Petri Viinikkala,
• Pasila-Seura ry, puheenjohtaja Heta Välimäki,
• Pasila-Seura ry, varapuheenjohtaja Hannele Eloranta ja
• Helsingin kaupunki, viestintäosasto, osallisuus ja neuvonta,
alueosallisuus, stadiluotsi Pauli Saloranta (toukokuusta 2021
alkaen)

TUOTOS
Naapurikahvit-toimintamallissa on kyse uusille asukkaille suunnatusta
palvelusta, jonka kehittämisessä on hyödynnetty palvelumuotoilun menetelmiä. Niitä on mahdollista hyödyntää myös itse Naapurikahvit-tilaisuuksien suunnittelussa, mikä tulee esiin suunnittelun tueksi tuotetussa
materiaalissa eli ns. suunnittelupohjissa.
Helsingin kaupunginosayhdistyksillä on nyt käytössään toimintamalli, jolla on mahdollista osallistaa uusia ja vanhoja asukkaita sekä kaupunginosan
eri toimijoita mukaan toimintaan. Vaikka Naapurikahvit-toimintamalli
on kehitetty Helsingin toimintaympäristössä, se on kuitenkin suunniteltu
toimimaan myös Helsingin ulkopuolisten kotiseutu-, asukas-, kaupunginosa- ja kyläyhdistysten työkaluna. Käsillä olevan Naapurikahvit-hankkeen loppuraportin onkin tarkoitus toimia oppaana kaikille Naapurikahvit-tilaisuuksien järjestämisestä kiinnostuneille. Opasta ei ole pakko
soveltaa sellaisenaan, vaan siitä on myös mahdollista poimia vain sellaisia
elementtejä, jotka sopivat kuhunkin toimintaympäristöön parhaiten. Näin
Naapurikahvit-tilaisuudesta voi tulla kunkin kotiseudun, kaupunginosan,
asuinalueen ja kylän näköinen.
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NÄIN SOVELLAT
NAAPURIKAHVITTOIMINTAMALLIA

Naapurikahvit-toimintamallin soveltaminen voidaan jakaa viiteen eri vaiheeseen:
1) nykytila, tarpeet ja tilaisuuden tavoite,
2) toimijoiden kartoitus,
3) naapurikahvit-tilaisuuden suunnittelu,
4) Naapurikahvit-tilaisuuden toteutus sekä
5) palaute ja toiminnan jatkaminen.
Eri vaiheet menevät hieman limittäin niin, että seuraavassa vaiheessa on
mahdollista tarkentaa edellisessä vaiheessa käsiteltyjä asioita.
Ohjeet Naapurikahvit-toimintamallin soveltamiseen

1

2

3

4
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Nykytila,
tarpeet ja
tilaisuuden
tavoite

Toimijoiden
kartoitus

Naapurikahvittilaisuuden
suunnittelu

Naapurikahvittilaisuuden
toteutus

Palaute ja
toiminnan
jatkaminen

Jokaiseen vaiheeseen liittyy Naapurikahvit-toimintamallin käyttöä tukevaa materiaalia, suunnittelupohjia, jotka ovat isommassa ja helpommin
hyödynnettävässä koossa luvussa Materiaalia toimintamallin soveltamisen
tueksi.

1. NYKYTILA, TARPEET JA TILAISUUDEN TAVOITE
Naapurikahvit-toimintamallin soveltaminen kannattaa aloittaa oman asuinalueen tarkastelulla. Alueen sijainti, sinne muuttavien määrä, asukkaiden
ikä- ja perherakenne, asuntokanta sekä käytettävissä olevat yhteistilat mää-
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rittelevät alueen yhteisöllisyyttä sekä vaikuttavat asukkaiden tarpeisiin ja
varsinaiselle Naapurikahvit-tilaisuudelle asetettaviin tavoitteisiin.
Suunnittelupohjassa esitetyt kysymykset ohjaavat miettimään näitä asioita,
asuinalueen nykytilaa, siitä nousevia asukkaiden tarpeita ja niistä johdettavia tavoitteita Naapurikahvit-tilaisuudelle:
• SIJAINTI: Sijaitseeko asuinalue kaupunkiseudulla, kaupungissa
vai kylässä?
• MUUTTAJAMÄÄRÄ: Kuinka paljon asuinalueelle muuttaa vuosittain uusia asukkaita?
• IKÄRAKENNE: Millainen on asuinalueen väestön ikärakenne?
• PERHERAKENNE: Millaisissa perheissä/talouksissa asuinalueen
väestö asuu?
• ASUMISMUOTO: Millaisissa asunnoissa/rakennustyypeissä asuinalueen väestö asuu? (yksiöt…perheasunnot/omakotitalot…kerrostalot)
• YHTEISTILAT: Millaisia kokoontumistiloja asuinalueelta löytyy?
Esimerkiksi asumismuoto vaikuttaa siihen, missä yhteyksissä ja kuinka helppoa on tutustua ja tavata naapureita ja kuinka paljon oma-aloitteisuutta ja
aktiivisuutta asuminen edellyttää asujalta. Kaikki edellä mainitut muuttujat
(sijainti, muuttajamäärä, ikärakenne, perherakenne, asumismuoto ja yhteistilat) vaikuttavat alueen sosiaalisiin verkostoihin, joihin uudet asukkaat liittyvät tavalla tai toisella. Kun oman asuinalueen sosiaalinen profili on määritelty, niihin voi verrata erilaisia muuttajaprofileita (ks. Liitteet) ja miettiä,
millainen Naapurikahvit-tilaisuus ja muu toiminta voisivat yhdistää asuinalueen nykyisen väestön ja uusien asukkaiden tarpeet ja toiveet toisiinsa.

1 • Nykytila, tarpeet ja tilaisuuden tavoite
NYKYTILA

TARPEET

TAVOITTEET

Sijaitseeko asuinalue kaupunkiseudulla, kaupungissa vai kylässä?

è

è

Kuinka paljon asuinalueelle muuttaa
vuosittain uusia asukkaita?

è

è

IKÄRAKENNE

Millainen on asuinalueen väestön
ikärakenne?

è

è

PERHERAKENNE

Millaisissa perheissä/talouksissa
asuinalueen väestö asuu?

è

è

Millaisissa asunnoissa/rakennustyypeissä asuinalueen väestö asuu?

è

è

Millaisia kokoontumistiloja
asuinalueelta löytyy?

è

è

SIJAINTI
MUUTTAJAMÄÄRÄ

ASUMISMUOTO
YHTEISTILAT
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2. TOIMIJOIDEN KARTOITUS
Seuraava askel Naapurikahvit-toimintamallin käytössä on kartoittaa
alueella toimivat eri tahot: kunnan/kaupungin eri yksiköt, eri seurakunnat, yhdistykset, seurat, järjestöt, paikalliset tiedotusvälineet, talo- ja huoltoyhtiöt, yritykset jne. Kuvassa näkyvä tarkistuslista toimii tässä kartoituksessa muistin tukena.
Kun kartoitus on tehty, tulee eri toimijat jakaa kolmeen eri ryhmään:
1) järjestäjiin,
2) yhteistyökumppaneihin ja
3) informoitaviin tahoihin.
Kolmijakoinen sidosryhmäkartta auttaa ymmärtämään, mitä Naapurikahvit-tilaisuus merkitsee eri toimijoille ja mitkä ovat heidän tarpeensa suhteessa siihen.
2 • Toimijoiden kartoitus

SIDOSRYHMÄKARTTA
A. JÄRJESTÄJÄT
B. YHTEISTYÖ KUMPPANIT
C. INFORMOITAVAT
TAHOT

A
B
C

TARKISTUSLISTA, esim:
Alueelliset some-ryhmät
Aluekoordinaattorit
Aluetoimikunnat
Asukasyhdistykset
Hankkeet
Isännöitsijät
Julkiset palvelut (kirjastot,
päiväkodit, koulut)

Kaupunginosayhdistykset
Kaupunki/kunta
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
Kiinteistövälittäjät
Kotiseutuyhdistykset
Kyläyhdistykset
Paikalliset järjestöt
Paikalliset yhteisöt

Paikalliset yritykset
Paikallislehdet
Paikallisradiot
Seurakunnat
Talonmiehet
Taloyhtiöt
Vuokranantajat
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Ensimmäiseksi tulee miettiä, mikä tai mitkä toimijoista voivat ottaa järjestäjävastuun Naapurikahvit-tilaisuuden järjestämisestä. Jos Naapurikahvit-tilaisuus on tarkoitus olla lyhyt, yksinkertainen ja verkossa (vrt. Lauttasaari-Seuran Tervetuloa Naapuriksi -tilaisuus, joka on esitelty luvussa
Kuinka Naapurikahvit-toimintamalli syntyi?), riittää yksi järjestäjä, mutta jos on tarkoitus esitellä alueen hyvin monimuotoista toimintaa isolle
joukolle uusia asukkaita sekä osallistaa heitä jollakin tavalla joko ennen
varsinaisia Naapurikahveja, sen aikana tai jälkeenpäin, on vetovastuun
jakaminen järkevää esimerkiksi kahden toimijan kesken. Mikäli Naapurikahvit-tilaisuuksia halutaan järjestää säännöllisesti, voi vetovastuun kierrättäminenkin tulla kyseeseen.
Järjestäjien yhteistyökumppanit ovat lähinnä niitä toimijoita, jotka haluavat tulla Naapurikahvit-tilaisuuteen esittäytymään uusille asukkaille ja esittelemään omaa toimintaansa esimerkiksi erilaisilla tietoiskuilla. Informoitavat tahot käsittävät puolestaan niitä tahoja, joiden on hyvä olla tietoisia
Naapurikahvit-tilaisuuksien järjestämisestä, jotta ne voivat levittää tietoa
niistä eteenpäin. Näihin lukeutuvat mm. erilaiset some-ryhmät, taloyhtiöiden isännöitsijät, kiinteistövälittäjät sekä paikalliset tiedotusvälineet.
Mikäli asuinalueen toimijakenttä on hyvin moninainen, voi olla tarpeen
järjestää ennen varsinaisen Naapurikahvit-tilaisuuden suunnittelukokousta
erillinen kokous, jossa eri toimijat esittäytyvät toisilleen ja jossa erilaiset tarpeet ja mahdolliset toiminnan päällekkäisyydet käyvät ilmi voimien yhdistämiseksi ennen kuin asuinalueen yhteisöllistä toimintaa esitellään uusille
asukkaille (vrt. Konala-Seuran Naapurikahvit-tilaisuus, joka on esitelty luvussa Kuinka Naapurikahvit-toimintamalli syntyi?).

3. TILAISUUDEN SUUNNITTELU
Varsinaista Naapurikahvit-tilaisuuden suunnittelua voi jäsentää kysymyksillä
miksi, kuka, mitä, missä, milloin ja miten sekä niihin liittyvillä alakysymyksillä:
MIKSI?
• Miksi tilaisuus järjestetään?
• Mikä on tilaisuuden päätavoite?
KUKA?
• Kuka ottaa vetovastuun?
• Mitä toimijoita pyydetään mukaan yhteistyökumppaniksi?
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• Minkä muiden tahojen on hyvä tietää tilaisuudesta?
MITÄ?
• Mitä tilaisuus pitää sisällään?
• Saavutetaanko tilaisuudella tavoitteet?
MISSÄ?
• Pidetäänkö tilaisuus jossakin fyysisessä paikassa vai virtuaalisesti?
• Missä tilassa tilaisuus järjestetään?
• Pidetäänkö tilaisuus sisällä vai ulkona vai sekä–että?
• Pidetäänkö tilaisuudet toistuvasti samassa paikassa vai eri paikoissa?
MILLOIN?
• Kuinka pitkä tilaisuus on?
• Kuinka usein tilaisuuksia järjestetään?
MITEN?
• Millä tavalla muuttajia kutsutaan ja houkutellaan mukaan?
• Miten tilaisuudesta tiedotetaan?
• Mitä materiaaleja ja tarjoiluja tarvitaan?
3 • Tilaisuuden suunnittelu
MITEN?

MIKSI?

Millä tavalla muuttajia kutsutaan ja
houkutellaan mukaan?
Miten tilaisuudesta tiedotetaan?
Mitä materiaaleja ja tarjoiluja tarvitaan?

Miksi tilaisuus järjestetään?
Mikä on tilaisuuden päätavoite?

KUKA?

MILLOIN?
Kuinka pitkä tilaisuus on?
Kuinka usein tilaisuuksia
järjestetään?

Kuka ottaa vetovastuun?
Mitä toimijoita pyydetään
mukaan yhteistyökumppaniksi?
Minkä muiden tahojen on hyvä
tietää tilaisuudesta?

NAAPURIKAHVIT

MISSÄ?
Pidetäänkö tilaisuus jossakin fyysisessä
paikassa vai virtuaalisesti?
Missä tilassa tilaisuus järjestetään?
Pidetäänkö tilaisuus sisällä vai
ulkona vai sekä–että?
Pidetäänkö tilaisuudet toistuvasti
samassa paikassa vai eri paikoissa?

MITÄ?
Mitä tilaisuus pitää sisällään?
Saavutetaanko tilaisuudella tavoitteet?
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4. TILAISUUDEN TOTEUTUS
Naapurikahvit-tilaisuuden toteutus koostuu seuraavista osista:
•
•
•
•
•
•

osallistujien tavoittaminen,
viestintäsuunnitelma,
viestintäkanavat,
Facebook-tapahtuman luominen,
tilaisuuden käsikirjoitus sekä
keskusteluaiheet ja ohjeet.

4 • Tilaisuuden toteutus
KESKUSTELUAIHEET
JA OHJEET

TILAISUUDEN
KÄSIKIRJOITUS

NAAPURIKAHVIT

FACEBOOK-TAPAHTUMAN
LUOMINEN

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄKANAVAT

OSALLISTUJIEN
TAVOITTAMINEN

OSALLISTUJIEN TAVOITTAMINEN

Osallistujien tavoittaminen Naapurikahvit-tilaisuuteen on luonnollisesti
ratkaiseva tekijä tilaisuuden onnistumiselle: jollei uusia asukkaita tavoiteta, ei Naapurikahvit-tilaisuus täytä tarkoitustaan eli uusien asukkaiden
tutustuttamista vanhoihin asukkaisiin ja alueen eri toimijoihin.
Uudet asukkaat on mahdollista tavoittaa tehokkaan mainostamisen avulla,
kuten kokonaisvaltaisella viestintäsuunnitelmalla sekä eri viestintäkanavien monipuolisella käytöllä, mutta mikäli järjestäjillä on käytössä muuttajien osoitetiedot, kannattaa mainostamista kohdentaa juuri heille omien
resurssien säästämiseksi.
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Muuttajien osoitetiedot on mahdollista saada maksua vastaan väestörekisteritietoja välittävältä Bisnode Marketing Oy:ltä tai Posti Oy:ltä osoitteesta
https://dvv.f/poimintapalvelut-yrityksille-ja-yhteisoille. Mikäli Naapurikahvit-tilaisuuden järjestäjänä toimii kunta, sen on mahdollista käyttää
väestörekisterin muuttajatietoja omaan toimintaansa kuntakohtaisen järjestelmämaksun puitteissa. Seurakunta voi puolestaan käyttää maksutta oman
jäsenrekisterinsä muuttajatietoja. Tämä on yksi hyvä syy tehdä yhteistyötä
kunnan ja seurakunnan kanssa Naapurikahvit-tilaisuuden järjestämisessä.
Osallistujien tavoittaminen
Eri vaihtoehdot tavoittaa uudet asukkaat eli tilaisuuden osallistujat:
1) Muuttajien osoitetiedot väestörekisteristä (Bisnode Marketing Oy, Posti Oy)
2) Muuttajien yhteystiedot kaupungilta/kunnalta
3) Muuttajien yhteystiedot seurakunnalta
4) Tehokas mainostaminen

VIESTINTÄSUUNNITELMA

Viestintäsuunnitelmassa jatketaan Naapurikahvit-tilaisuuden suunnittelua
siitä, mihin edellisessä vaiheessa miten-kysymyksen kanssa jäätiin, eli mietitään kokonaisvaltaisesti,
•
•
•
•

mihin viestinnällä pyritään
mitä viestinnässä esitetään
mitä kanavia viestintään käytetään
kuka kantaa viestinnästä vastuun.

Viestintäsuunnitelma
TAVOITE

SISÄLTÖ

KANAVA

VASTUU
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VIESTINTÄKANAVAT

Erilaiset viestintäkanavat ovat sijoitettavissa vaativuuden perusteella akselille helpot–haastavat, mikä voi auttaa viestintäkanavan valinnassa käytettävissä olevien resurssien mukaan.
Viestintäkanavat
Verkostomarkkinointi
Some-kanavat

Esite
Paikalliset vaikuttajat

Sähköposti
HELPOT

Painettu julkaisu
Blogikirjoitus

Paikallisradio

Nettisivut
Henkilökohtainen
tapaaminen
Ilmoitustaulu

HAASTAVAT

Lehtijuttu

Podcast

Somevaikuttajat

FACEBOOK-TAPAHTUMAN LUOMINEN

Some-kanavista Facebookilla on edelleen iso merkitys viestinnässä yleisyytensä ja helppokäyttöisyytensä vuoksi. Suunnittelupohjista löytyvät siksi
kuvitetut ja askel askeleelta etenevät ohjeet Facebook-tapahtuman luomista varten.
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Facebook-tapahtuman luominen
1. Luo tapahtuma

2. Valitse
verkkotapahtuma
tai kasvotusten

3. Lisää
tapahtuman tiedot,
kiinnitä huomiota
kuvaukseen

4. Lisää paikka.

5. Lisää sopiva
kansikuva ja anna
riittävästi lisätietoja.

6. Julkaise
tapahtuma.
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A. Valitse kuva, joka
herättää mielenkiinnon,
korosta asuinalueen
luonnetta.
B. Päivämäärä ja
kellonaika näkyvät
selkeästi.

A

B

C. Kutsuminen, kiinnostuksen ilmaiseminen
ja ilmoittautuminen on
helppoa.
D. Asuinalueen
tyylille uskollisella
persoonallisella tyylillä
herätät kiinnostusta
tapahtumaa kohtaan.
Korosta, miksi
kannattaa osallistua.

C
E
D

F

E. Karttapalvelun
avulla alueelle
muuttaneet löytävät
helposti perille.
F. Kiinnostusta ja
ilmoittautuneiden
määrää on helppo
seurata.

TILAISUUDEN KÄSIKIRJOITUS

Onnistuneella Naapurikahvit-tilaisuudella tulee olla jonkinlainen käsikirjoitus tilaisuuden kulusta eli ennakkoon määritelty rakenne, joka voi sisältää joko kaikki seuraavat osat tai vain joitakin niistä:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

mahdollinen edeltävä toiminta / saapuminen tilaisuuteen
kahvit ja lyhyt tilaisuuden esittely
pienryhmät
toimijoiden tietoiskut
tilaisuuden lopetus sekä
palaute ja toiminnan jatkuminen.
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Tilaisuuden käsikirjoitus

1

2

3

4

5

6

Mahdollinen
edeltävä
toiminta /
saapuminen
tilaisuuteen

Kahvit
ja lyhyt
tilaisuuden
esittely

Pienryhmät

Toimijoiden
tietoiskut

Tilaisuuden
lopetus

Palaute ja
toiminnan
jatkuminen

Esim.Ohjattu
kävelykierros
Tervetulotoivotus

Esim.
Mielenkiinnon
herättelijänä/
jäänmurtajanamusiikki-/
draama-esitys,
video, hauska
esittäytyminen

Esim.
Keskusteluaiheet
Erätauko-ohjeet

Esim.
Kotiseutusanasto
Demot
Tietokilpailu
Bingo
Toimijalista &
yhteystiedot

Esim.
Yhteystiedot
Arvonta
Palautekysely
Palauteseinä
Kävijälahja

Ks.
SMALL-malli
MEDIUM-malli
LARGE-malli

Olennaista Naapurikahvit-tilaisuuden käsikirjoituksessa on erottaa se,
mitä ehkä tapahtuu ennen varsinaista Naapurikahvit-tilaisuutta, ainakin
sen aikana ja toivottavasti vielä sen jälkeenkin, jotta Naapurikahvit-toimintamallin tavoite eli muuttajien saaminen mukaan alueen sosiaalisiin
verkostoihin saavutettaisiin.
1) Naapurikahvit-tilaisuutta voi edeltää esimerkiksi ohjattu kävelykierros asuinalueella, minkä ohessa on luontevaa jutustella
muistakin asioista. Vähimmillään tilaisuutta edeltävä toiminta on
henkilökohtainen tervetulotoivotus kokoontumistilan ovella tai
ulkotiloissa kokoontumispaikan sisääntulon yhteydessä, millä voi
olla suuri merkitys tilaisuuden ilmapiirin luomiselle.
2) Koska ihmiset saapuvat yleensä tilaisuuksiin eri aikaan porrastetusti, kahvitarjoilu tilaisuuden alussa tarjoaa sopivaa toimintaa ensimmäisille tulijoille muita odotellessa. Muuta vastaavaa mielenkiintoa
herättelevää ja sosiaalista jännitystä lieventävää toimintaa voivat
olla erilaiset musiikki-, draama- tai videoesitykset sekä leikinomaiset esittäytymiset, kuten esimerkiksi cocktail-kutsujen imitoiminen, jossa osallistujat kävelevät ristiin rastiin tilassa ja äänimerkin
kuultuaan esittelevät itsensä lähimmälle henkilölle. Kun kaikki
ovat koolla, lyhyt yhteinen tervetulotoivotus ja ohjelman läpikäynti
riittävät ennen pienryhmätyöskentelyä, jotta tulijat pääsevät heti
ääneen keskustelemaan itselle tärkeistä aiheista.
3) Pienryhmäkeskustelut kannattaa pitää 4–8 hengen ryhmissä ympyrän muotoisissa tuoliasetelmissa ilman pöytiä, mikä asettaa ihmiset
konkreettisestikin samalle viivalle toistensa kanssa. Keskusteluissa
on hyvä hyödyntää Sitran kehittämää Erätauko-toimintamallia,
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joka on kehitetty nimenomaan rakentavan yhteiskunnallisen
keskustelun tueksi. Pienryhmäkeskusteluihin on niin ikään tärkeää
saada keskustelua johdattelevia ja tukevia fasilitoijia, jotka voivat
koota keskustelujen pääaiheet yhteiselle kirjoitusalustalle ja tuoda
ne suullisestikin kaikille esiin pienryhmäkeskustelujen lopuksi.
Keskusteluaiheet ja ohjeet

Mikä toi
sinut uudelle
asuinalueelle?

Mitkä asiat
sytyttävät sinut
osallistumaan
yhteiseen
toimintaan?
BY ERÄTAUKO

Millaisesta
yhteisöllisestä
toiminnasta olisit
kiinnostunut uutena
asukkaana?

Millainen on
unelmiesi
asuinalue?

Mistä asioista
haluaisit
keskustella
(seuraavalla
kerralla)?

Mikä on mukavin
kokemuksesi uudesta
asuinpaikasta?

4) Pienryhmäkeskustelujen jälkeen asuinalueen eri toimijoiden on
mahdollista pitää lyhyitä tietoiskuja omasta toiminnastaan. Mikäli
tilaisuudessa ei ole kuin yksi toimija, joka toimii itse järjestäjänä, tietoiskujen tilalla voi myös esitellä kotiseutusanastoa, esitellä
asuinalueen eri palveluja netin avulla, järjestää kotiseutuaiheisen
tietokilpailun tai bingon tai vähintäänkin tarjota listan alueen
muista toimijoista yhteystietoineen.
5) Pienryhmäkeskustelujen jälkeen asuinalueen eri toimijoiden on
mahdollista pitää lyhyitä tietoiskuja omasta toiminnastaan. Mikäli
tilaisuudessa ei ole kuin yksi toimija, joka toimii itse järjestäjänä, tietoiskujen tilalla voi myös esitellä kotiseutusanastoa, esitellä
asuinalueen eri palveluja netin avulla, järjestää kotiseutuaiheisen
tietokilpailun tai bingon tai vähintäänkin tarjota listan alueen
muista toimijoista yhteystietoineen.
6) Parhaimmillaan Naapurikahvit-tilaisuuden jälkeen siihen osallistuneet uudet asukkaat liittyvät asuinalueen olemassa oleviin
sosiaalisiin verkostoihin joko lähtemällä mukaan jo vakiintuneeseen yhteisölliseen toimintaan tai ideoimalla tai ideoimalla uutta
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itselleen tarpeellista toimintaa, joka palvelee samalla myös vanhoja
asukkaita ja tuo uutta virtaa alueen toimijoille.

5. PALAUTE JA TOIMINNAN JATKAMINEN
PALAUTE

Jotta Naapurikahvit-tilaisuuksia voidaan kehittää kävijöitä houkutteleviksi
ja toiminnasta saadaan näin jatkuvaa, tulee tilaisuudesta kerätä palautetta.
Palautetta kerättäessä järjestäjälle syntyy myös mahdollisuus saada osallistujien yhteystietoja tulevaa viestintää varten. Pelkällä palautteen keräämisellä ei ole merkitystä – palautetta tulee kerätä ainoastaan, jos sitä aiotaan
hyödyntää.
Palautetta voidaan kerätä
• kyselyllä
• haastattelulla
• havainnoimalla tai
• fasilitoiduilla menetelmillä.
Kyselyn voi tehdä sekä paperilomakkeella että sähköisesti joko paikan
päällä tai tilaisuuden jälkeen. Paikan päällä sähköisen kyselyn voi toteuttaa käyttämällä QR-koodia, mikä mahdollistaa vastausten saamisen reaaliajassa suoraan verkkoon analysoitaviksi. Jos järjestäjä päätyy keräämään
palautetta vasta jälkikäteen esim. sähköpostilla lähetettävän sähköisen kyselyn avulla, tulee tilaisuudessa huomioida, että osallistujien yhteystiedot
tulevat kerättyä. Jokin pieni palkkio tai arvontaan osallistuminen kyselyyn
tai haastatteluun vastaamalla voi motivoida osallistumaan.
Sähköisistä kyselyistä Google Forms on helppokäyttöinen ja selkeä työkalu palautteen keruuseen ja käsittelyyn. Saatujen vastausten tulkinta on
helppoa, sillä ohjelma tekee yhteenvedon puolestasi ja esittää sen helposti
luettavassa muodossa. Tarkemmat ohjeet sen käyttöön löytyvät luvusta 5
Materiaalia toimintamallin soveltamisen tueksi.
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5 • Palaute ja toiminnan jatkaminen

1. Kirjaudu Googletilillesi ja valitse
Googlen sovelluksista
Forms.

2. Valitse
à Luo uusi
lomake.
3. Kirjoita valitsemasi
otsikko, kysymykset
ja mahdolliset
monivalintavastaukset
lomakkeelle.

4. Valitse Lähetä.

5. Luo linkki – voit
halutessasi lyhentää
URL-osoitteen.
6. Kopioi linkki.
Voit jakaa linkkiä, jolla
pääsee vastaamaan
suoraan lomakkeelle.

7. Saat halutessasi
luotua myös QRkoodin Formsin lähetäpainikkeen vieressä
olevasta kolmesta
pisteestä. Valitse
laajennukset ja
QR-code generator.

Lisää
kysymys.
Lisää
otsikko ja
kuvaus.
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Myös haastattelun voi tehdä joko heti tilaisuuden jälkeen paikan päällä
tai myöhemmin. Haastattelu vaatii kuitenkin jo huomattavasti enemmän
mm. aikaresursseja sekä haastattelijalta että haastateltavalta. Toisaalta jo
pelkkä ihmisten havainnoiminenkin voi antaa arvokasta tietoa osallistujien
reaktioista ja tyytyväisyydestä.
Palautetta voidaan kerätä myös erilaisilla fasilitoiduilla menetelmillä jo itse
tilaisuudessa esimerkiksi vapaasti valkotaululle tai Post-it-lapuille vastauksina erilaisiin kysymyksiin. Näissä kannattaa huomioida, että kysymykset
ovat tarpeeksi yksinkertaisia ja ettei niitä ole liikaa. Tekemällä vastaamisesta mahdollisimman helppoa varmistetaan, että hyödyllistä palautetta
saadaan mahdollisimman kattavasti kaikilta kävijöiltä.
Osallistujilta voidaan kysyä esimerkiksi seuraavia asioita joko kyselyllä,
haastattelulla tai fasilitoidusti:
Mistä sait tiedon Naapurikahvit-tilaisuudesta?
¡

Facebook-mainoksesta

¡

Instagram-mainoksesta

¡

lehtimainoksesta

¡

ystäviltä

¡

muualta, mistä?

Mikä herätti kiinnostuksesi osallistua? / Mitkä tekijät vaikuttivat haluusi osallistua?
¡

tiedon tarve uudesta asuinalueesta

¡

houkutteleva mainos

¡

tutustuminen asuinalueen asukkaisiin

¡

ystävät

¡

muu, mikä?

Mitkä aiheet Naapurikahvit-tilaisuudessa olivat mielestäsi mielenkiintoisimmat?
Mitä muuta olisit toivonut käsiteltävän Naapurikahvit-tilaisuudessa?
Suosittelisitko tilaisuutta muuttaneelle ystävällesi tai naapurillesi?
¡

kyllä

¡

ehkä

¡

en

Osallistuisitko uudelleen Naapurikahvit-tilaisuuteen?
¡

kyllä

¡

ehkä

¡

en
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Mitä asioita haluaisit käsiteltävän seuraavassa Naapurikahvit-tilaisuudessa?
Haluaisitko lisätietoja tai toivoisitko yhteydenottoa paikallisilta yhdistyksiltä tai
yrityksiltä?
¡

kyllä – nimi:______________ sähköposti:_______________

¡

ehkä

¡

en

Olisitko halukas osallistumaan seuraavan Naapurikahvit-tilaisuuden järjestämiseen?
¡

kyllä

¡

ehkä

¡

en

Olisitko halukas osallistumaan kaupunginosayhdistyksen toimintaan?
¡

kyllä

¡

ehkä

¡

en

Minkä arvosanan antaisit Naapurikahvit-tilaisuudelle kokonaisuudessaan asteikolla 1–10 (10 paras)? Perustele vastauksesi.

TOIMINNAN JATKAMINEN

Koska Naapurikahvit-tilaisuuksien järjestämisellä tähdätään kotiseutu-,
asukas-, kaupunginosa- ja kyläyhdistysten sekä asuinalueiden muiden toimijoiden toiminnan vahvistamiseen, tulee miettiä, mitkä ovat niiden resurssit toiminnan kehittämiseen uusien asukkaiden esittämien toiveiden
pohjalta. Ideaalitilanne on luonnollisesti se, että uusista asukkaista saadaan
uusia resursseja omaan toimintaan.
Vähimmillään uudet asukkaat voidaan ohjata mukaan olemassa oleviin
toimintamuotoihin tai herättää henkiin hyviksi koettuja mutta vetäjien
ja tekijöiden puutteesta kuihtuneita vanhoja toimintamuotoja. Erilaiset
verkkoyhteisöt, kuten kierrätysryhmät ja kertaluonteiset talkoot jostakin
teemasta, kuten kevätsiivouksesta, ovat vielä melko matalan kynnyksen
toimintamuotoja. Sen sijaan suurempia resursseja vaativat asukaskummija -opastoiminnan käynnistäminen, kaupunginosa- ja kylätalkkareiden
palkkaaminen tai naapuriäidit-verkoston ja naapurineuvoston perustaminen.

21

Asukaskummi voi olla asuinalueen vanha asukas, joka haluaa toimia uuden asukkaan henkilökohtaisena tukihenkilöinä määrätyn ajan. Asukasopas sen sijaan voi olla sellainen asuinalueen vanha asukas, joka on
halukas järjestämään ohjattuja kävelykierroksia asuinalueella uusista
asukkaista koostuvalle ryhmälle tiettyinä aikoina esimerkiksi pari
kertaa vuodessa. Kävelykierroksilla kannattaa hyödyntää valmista
tietoaineistoa, joita tar-joavat mm. netissä julkaistut Helsingin, Espoon
ja Vantaan kotikaupunki-polut sekä muut paikalliset kävely- ja
ulkoilureitit.
Kaupunginosa- ja kylätalkkareiden käyttöä selostetaan tarkemmin
luvussa 3 Jatkokehittämisen aihioita sekä naapuriäidit- ja
naapurineuvostotoimin-taa luvussa Kuinka Naapurikahvit-toimintamalli
syntyi?.
5 • Palaute ja toiminnan jatkaminen

SMALL
(pienet resurssit)

MEDIUM

LARGE
(suuret resurssit)

• Olemassa olevien
toimintamuotojen
hyödyntäminen, kuten
Kotikaupunkipolut

• Uudet verkkoyhteisöt
kuten kierrätysryhmät

• Asukaskummit

• Teematalkoot

• Paikallisyhteisöt
kuten Naapuriäidit ja
Naapurineuvostot

• Vanhojen ideoiden henkiin
herättäminen
• MUITA

• MUITA

• Asukasoppaat

• Kaupunginosa- ja
kylätalkkarit
• MUITA
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JATKOKEHITTÄMISEN
AIHIOITA

Kotiseutu-, asukas-, kaupunginosa- ja kyläyhdistyksissä on kyse aina vapaaehtoistoiminnasta. Jossain kohtaa raja vapaaehtoistoiminnan ja työn
välillä voi kuitenkin työmäärän puolesta ylittyä. Naapurikahvit-toimintamallin jatkokehittämisessä onkin siksi tarpeellista erottaa kolme eri
toimintalinjaa:
1) jatkaminen vapaaehtoistyöllä
2) kertaluonteinen sponsorointi
3) osa-aikainen palkattu koordinaattori.

Naapurikahvit-toimintamallin jatkaminen vapaaehtoistyönä edellyttää,
ettei työmäärä kasva liian suureksi toisaalta Naapurikahvit-tilaisuuksien
järjestäjille eikä toisaalta niiden pohjalta syntyvän uuden verkoston ja
uusien tai vanhojen toimintamuotojen ylläpitäjille. Naapurikahvit-tilaisuuksien järjestämistä helpottaa kierrätettävä vastuu sekä se, kuinka hyvin
onnistutaan uusien asukkaiden vetämisessä mukaan säännöllisempään
toimintaan. Yksi tapa keventää Naapurikahvit-tilaisuuksien järjestämistä
on järjestää niitä kampanjaluonteisesti eli useampia tilaisuuksia lyhyen
ajan sisällä, jolloin samalla suunnittelu-, järjestämis- ja mainostusresurssilla voidaan saada suhteessa enemmän tuloksia kuin kertaluonteisesta
tilaisuudesta (vrt. Lauttasaari-Seuran Tervetuloa Naapuriksi -tilaisuudet,
jotka on esitelty luvussa Kuinka Naapurikahvit-toimintamalli syntyi?).
Kertaluonteinen sponsorointi voi tulla kyseeseen asuinalueilla, joissa
tehdään aluerakentamisen kaltaista laajaa täydennysrakentamista. Tällöin rakennuttajilla on taloudellinen intressi saada kaavoitus- ja suunnitteluprosessi vietyä mahdollisimman sujuvasti läpi. Useilla rakennuttajilla
on käytössään asuntojen ennakkovarausmenetelmä toteutusajankohdan
ja muiden toteutusmahdollisuuksien määrittämiseksi, minkä avulla on
mahdollista saada tietoon uusien asukkaiden yhteystiedot jo ennen asuntojen rakentamista.
Osa-aikainen palkattu koordinaattori tarvitaan siinä vaiheessa, kun Naapurikahvit-tilaisuuksien järjestäjien ja jatkotoiminnan ylläpitäjien omat

23

resurssit eivät enää riitä eikä toisaalta sponsorointimahdollisuuksiakaan
ole, jos täydennysrakentaminen tapahtuu harvoin ja pieninä palasina tontti kerrallaan. Osa-aikaisena koordinaattorina voivat toimia jo monilla kaupunki- ja kyläaluilla työskentelevät kaupunginosa- ja kyläkoordinaattorit,
mutta tämä edellyttää niiden jo olemassa olevan tehtäväkentän perkaamista sekä mahdollisesti rahoituksen lisäämistä.
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KUINKA NAAPURIKAHVITTOIMINTAMALLI SYNTYI?

ESISELVITYS PALVELUMUOTOILUSTA
Ennen varsinaisen Naapurikahvit-hankkeen aloittamista Laurea-ammattikorkeakoulun Asiakasymmärrys-opintojakson opiskelijat tekivät hankkeen valmisteluvaiheessa maalis–toukokuussa 2020 kartoitusta uudelle
asuinalueelle muuttavien toiveista ja tarpeista. Kartoitus tehtiin haastattelujen ja kyselyjen avulla.
Esiin nousi toistuvasti toive, että omalla asuinalueella olisi yhteisöllistä
toimintaa ja tapahtumia. Eritysesti lapsiperheillä ja yksinasujilla oli tarve
tutustua alueen muihin asukkaisiin ja toimijoihin. Kynnys osallistua tilaisuuteen tai tapahtumaan yksin koettiin korkeaksi.
Kartoituksessa selvitettiin myös aiheita, joista uudelle alueelle muuttavat
toivovat tietoa. Tietoa toivottiin erityisesti alueen toimijoista, harrastusmahdollisuuksista, julkisesta liikenteestä ja kierrätyksestä.
Kartoituksesta saatiin paljon ehdotuksia yhteisöllisyyden edistämiseen.
Erilaiset talkoot, ryhmät sosiaalisessa mediassa, eri elämäntilanteessa
oleville asukkaille räätälöidyt teematapahtumat ja harrasteryhmät koettiin mielenkiintoisina tapoina tutustua alueeseen ja sen asukkaisiin.

NAAPURIKAHVIT-TOIMINTAMALLIN SUUNNITTELU
HANKERYHMÄ

Kun Naapurikahvit-hanke alkoi vuoden 2021 alussa, koottiin hankkeen
toteutuksen tueksi hankeryhmä. Hankeryhmä koostui suurimmaksi osaksi
jo hankevalmistelussa mukana olleista tahoista, joita täydennettiin vielä
Helsingin kaupungin edustuksella myöhemmin. Hankeryhmä kokoontui
hankkeen aikana eli vuonna 2021 yhteensä viisi kertaa.

25

SELVITYKSET PILOTTIALUEISTA

Naapurikahvit-hankkeen pilottikohteiksi oli valittu hankesuunnitelmassa
Myllypuro ja Pasila. Näistä Myllypuro edustaa tyypillistä 1960-luvulla rakentunutta lähiötä, jota on voimakkaasti uudistettu julkisilla rakennuksilla
ja täydennysrakentamisella erityisesti 2010-luvulta lähtien. Pasila puolestaan on selkeästi radan kahtia jakama kaupunginosa, jota kauppakeskus
Triplan ympärille keskittynyt uudisrakentaminen koettaa yhdistää.
Jotta näistä kaupunginosista muodostuisi tarkempi kuva ennen pilottien
järjestämistä, hankkeessa teetettiin kahden Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijan innovaatioprojektina alueselvitys sekä Myllypurosta
(Janne Piela) että Pasilasta (Valtteri Vainio-Ketola). Selvityksissä tarkasteltiin alueita avoimen tilastotiedon (mm. aluesarjat.f) ja karttatiedon (mm.
Helsingin kaupungin karttapalvelu) pohjalta.
TYÖPAJA MUUTTAJAPROFIILEISTA

Muuttajien toiveiden ja tarpeiden ymmärtämiseksi järjestettiin verkossa
3.3.2021 työpaja, johon kutsuttiin edustajia eri kaupunginosayhdistyksistä. Työpajaan osallistui 21 henkilöä eri puolilta Helsinkiä. Työpajan tavoitteena oli luoda muuttajaprofileja Naapurikahvit-tilaisuuksien suunnittelun tueksi. Työpajassa keskusteltiin erilaisten muuttajaryhmien tarpeista ja
mahdollisuuksista kiinnittyä uuteen asuinalueeseen.
Työpaja rikastutti esiselvityksen havaintoja, ja yhteiskehittämällä sekä aineiston analyysillä päästiin muotoilemaan viisi erilaista muuttajaprofilia:
1)
2)
3)
4)
5)

kasvava perhe,
muuttuva perhe,
työn perässä,
seniori ja
arvomuuttaja.

Muuttajaprofilit on esitelty tarkemmin luvussa Esimerkkejä muuttajaprofileista. Jokaisella muuttajaprofililla on erilaiset tarpeet ja tavoitteet,
mikä on hyvä tiedostaa, kun Naapurikahvit-tilaisuuksia järjestetään. Jos
Naapurikahvit-toimintamallilla halutaan tavoittaa esimerkiksi kasvavia
ja muuttuvia perheitä, täytyy järjestetyn toiminnan olla todennäköisesti
erilaista kuin esimerkiksi senioreille.
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BENCHMARKING ELI VERTAILUANALYYSI

Naapurikahvit-toimintamalliin haettiin tietoa vertailemalla alustavia ideoita erilaisiin esimerkkikohteisiin, joita olivat
• Roihuvuoren seurakunnan käynnit uusien asukkaiden luona,
• Pasila-Seuran ja Setlementtiliiton Naapuruustalon koordinoimat
Naapuruusviikot Pasilassa,
• eri seurakuntien, yhdistysten ja yritysten järjestämät tilaisuudet
Naapurikahvit-otsikolla,
• Nicehearts ry:n Naapuriäidit-hanke ja
• Sitran Naapurineuvosto.
Roihuvuoren seurakunnan vapaaehtoiset ovat käyneet seurakunnan uusien asukkaiden luona tuomassa tietopaketin seurakunnasta ja alueen
muusta toiminnasta sekä paikallisen K-kauppiaan lahjoittaman leivän.
Käynnit perustuvat Leena Korhosen sosiaalialan (YAMK) -opinnäytetyöhön Diakonia-ammattikorkeakoululle ”Seurakuntien haasteet kasvualueilla – Kokemukseen perustuvia ehdotuksia Roihuvuoren seurakunnalle”
(2016). Roihuvuoren seurakunnan käynneissä olennaista oli kohtaaminen vaihtoehtoisesti uuden asukkaan luona, koordinaattorin merkitys
tapahtuman järjestämisessä ja konkreettinen tuliainen asukkaalle, jotka
ovat kaikki sovellettavissa niin haluttaessa Naapurikahvit-toimintamallissakin.
Pasila-Seura ry ja Setlementtiliiton Naapuruustalo ovat järjestäneet Pasilassa vuosittain toukokuun lopulla Naapuruusviikot yhteistyössä alueen
kirjaston, taloyhtiöiden, yritysten ja muiden yhdistysten kanssa. Tapahtumamainoksen mukaan "Naapuruus on mielentila, jossa asuu ymmärrys ja
kyky antaa jokaiselle tilaa olla oma itsensä. Naapuruus on vastaus kaupungistuvaan elämään. Tapa elää ja olla."
Tapahtumassa on ollut tarjolla naapuruusteemaan liittyen naapuruussoppaa ja naapurivisa sekä kahvitarjoiluja, erilaisia juhlia, esityksiä, työpajoja,
neuvontaa, esittelyjä ja tutustumista alueen eri tiloihin. Naapuruusviikot
pyrkii tarjoamaan ohjelmaa kattavasti jollei kaikille, niin ainakin hyvin
monelle eri väestöryhmälle. Sama ajatus eri väestöryhmien tavoittamisesta
on keskeistä myös Naapurikahvit-toimintamallissa.
Myös muut seurakunnat, yhdistykset ja yritykset ovat järjestäneet erilaisia
Naapurikahvit-tilaisuuksia joko tarjoamalla pelkät kahvit, kuten paikal-
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liset K-kauppiaat eri puolilla Suomea, tai toiminnallisempaa ohjelmaa ja
oman toiminnan esittelyä kahvittelun lomassa. Nämä yksittäiset toisistaan
erilliset tapahtumat osoittavat, että Naapurikahvit-toimintamallille on jo
olemassa kysyntää.
Nicehearts ry:n Naapuriäidit-hanke pyrkii ehkäisemään ja torjumaan
sellaista syrjintää, joka kohdistuu eri etnistä taustaa edustaviin naisiin, ja
heidän yhteiskunnan ulkopuolelle jäämistä vertaistuen avulla: Maassa jo
pidempään asuneet ja paremmin kotoutuneet maahanmuuttajanaiset auttavat toisia maahanmuuttajanaisia ymmärtämään yhteiskunnan toimintaa
ja lisäämään tietoisuutta omista mahdollisuuksistaan toimia Suomessa.
Naapuriäiti voi esimerkiksi
• toimia hoitohenkilökunnan apuna ja tukena esimerkiksi kotikäynneillä,
• ohjata naisia palveluihin, liikuntaharrastuksiin, virastoasiointiin tai
perhekahviloihin,
• tulla auttamaan jo olemassa olevan lähiötoiminnan järjestämisessä
sekä
• auttaa yhteistyön sujumisessa koulujen ja etnistä taustaa olevien
perheiden välillä.
Naapurikahvit-toimintamallikin voi tukeutua vertaistukeen tilaisuuksien
”jälkihoidossa”, jos uusille asukkaille osoitetaan alueen vanhoista asukkaista omat asukaskummit tai jos asukasoppaana toimiva vanha asukas esittelee heille uutta asuinaluetta.
Naapurineuvosto-idea on esitetty Demos Helsingin ja Ajatuspaja e2:n
julkaisemassa “Seitsemän kertaa demokratia – Samoilla lauteilla 2010”
-raportissa (2010). Naapurineuvosto on sen mukaan väline, jolla asukkaat kehittävät omaa asuinaluettaan paikallisen tiedon ja taidon pohjalta
puolueettoman neuvottelijan ohjaamana. Esimerkiksi Vuosaaressa African Care ry koordinoi vuoden 2021 ajan Vuosaaren Naapurineuvosto
-toimintaa. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa Vuosaaren asukkaiden
osallisuutta, tehostaa paikallista tiedotusta palveluista ja rakentaa monikulttuurista dialogia Vuosaaren asukkaiden kesken sekä asukkaiden
ja alueen toimijoiden välillä, erityisesti vanhempien ja nuorten näkökulmasta. African Care ry on toteuttanut osana Naapurineuvosto-toimintaa vuoden 2021 aikana neljä yhteisöiltaa, joissa alueen asukkaat
sekä Vuosaaren toimijat ovat päässeet jakamaan tietoa tarpeistaan ja
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toiminnastaan sekä osallistumaan fasilitoituun dialogiin asukkaille tärkeistä aiheista. Samanlainen dialogin eli rakentavan yhteiskunnallisen
keskustelun mahdollistaminen on keskeistä myös Naapurikahvit-toimintamallissa.
VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat Heidi Enroth ja Kerli Eesmaa-Trumm tekivät toimeksiantona viestintäsuunnitelman Naapurikahvit-tilaisuuksien järjestäjien tukemiseksi. Suunnitelmaa tehtäessä selvitettiin, mistä viestintäkanavista eri muuttajaryhmät toivovat saavansa tietoa
Naapurikahvit-tilaisuuksista ja minkälainen viestinnän sisältö saisi heidät
osallistumaan tilaisuuksiin. Kanavista ehdottomasti suosituimmaksi, vastaajien iästä riippumatta, nousi sosiaalinen media. Sosiaalisessa mediassa
viestintää on myös kohtalaisen helppoa ja edullista toteuttaa, ja tilaisuuden järjestäjä voi hyödyntää esim. Facebookin tapahtumaa tilaisuudesta
viestimiseen ja kutsujen jakamiseen. Viestinnän sisällöstä mielenkiintoa
herättäviksi koettiin vastaajaa ja tämän elämäntilannetta koskettavat aiheet, vapaamuotoisuus ja toiminnallisuus. Myös jonkinlainen kävijälahja
motivoisi osallistumaan.
PALAUTTEEN KERÄÄMINEN

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat Heidi Enroth ja Kerli Eesmaa-Trumm laativat toimeksiantona myös suunnitelman palautteen
keruuseen Naapurikahvit-tilaisuuden aikana tai jälkeen. Palautteen
kerääminen auttaa järjestäjää suunnittelemaan seuraavia tilaisuuksia
vastaamaan yhä paremmin osallistujien toiveisiin ja tarpeisiin. Palautteen kerääminen antaa myös mahdollisuuden kerätä osallistujilta yhteystiedot ja selvittää halukkuutta osallistua seuraavien tilaisuuksien
tai johonkin muuhun alueen toiminnan järjestämiseen. Palautteen keruussa voidaan hyödyntää paikan päällä tapahtuvaa havainnointia ja
haastattelua tai kyselyjä paperilla tai verkossa tilaisuudessa tai sen jälkeen.

KOULUTUKSEN SUUNNITTELU
Naapurikahvit-toimintamallin koulutusmateriaali syntyi varsinaisen toimintamallin kehittämisen aikana, koska toimintamallissa ja sen koulutuksessa on
kyse samasta prosessikuvauksesta. Naapurikahvit-toimintamallin soveltamista
ja Naapurikahvit-tilaisuuden järjestämistä varten laadittiin tilaisuuden suun-
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nittelua tukevaa materiaalia, suunnittelupohjia, joiden avulla oli myös mahdollista selostaa ja kuvata sitä, mistä Naapurikahvit-toimintamallissa oli kyse.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Hankkeen alkuperäisenä tarkoituksena oli järjestää Naapurikahvit-toimintamallin koulutus räätälöitynä suunnittelutyöpajana Myllypuro- ja Pasila-Seuran edustajille, jotka vetäisivät Naapurikahvit-pilotit Myllypurossa ja Pasilassa. Koska kyseisiltä alueilta ei kuitenkaan löytynyt vapaaehtoisia vetäjiä
huolimatta useista yrityksistä eri viestintäkanavia ja verkostoja hyväksikäyttäen, koulutus päätettiin järjestää webinaarina, joka olisi avoin kaikille Helsingin kaupunginosayhdistyksille. Kutsu webinaariin lähetettiin Helsingin
kaupunginosayhdistykset Helka ry:n kautta lokakuun 2021 alkupuolella.
Määräpäivään 15.10. mennessä koulutukseen oli ilmoittautunut Pikku
Huopalahtiseura ry:n, Punavuori-Seuran ja Tapanilan asukastalon edustajat, joista viimeksi mainittu joutui perumaan osallistumisensa. Vaikka
28.10. pidetyssä koulutustilaisuudessa osallistujia oli lopulta vain kaksi,
pystyttiin se kuitenkin tämän ansiosta pitämään hyvin vapaamuotoisena ja
vuorovaikutteisena. Koulutuksessa tuli todettua mm. se, että Naapurikahvit-toimintamallista on mahdollista poimia käyttöön yksittäisiäkin osia,
joita voi soveltaa myös muihin tapahtumiin kuin vain varsinaisiin Naapurikahvit-tilaisuuksiin.

NAAPURIKAHVIT-TOIMINTAMALLIN PILOTOINTI
LAUTTASAAREN TERVETULOA NAAPURIKSI -TILAISUUDET:
VIRTUAALINEN TOTEUTUS

Naapurikahvit-toimintamallin pilotit eivät siis toteutuneet suunnitellusti Myllypurossa ja Pasilassa. Sen sijaan Lauttasaari-Seura, jonka edustaja
osallistui Naapurikahvit-hankkeen maaliskuiseen työpajaan muuttajaprofileista, toteutti oma-aloitteisesti neljä Tervetuloa naapuriksi -tilaisuutta kuukauden aikana huhti–toukokuussa 2021 netissä eli Naapurikahvit-hankkeen aikatauluun nähden etupainotteisesti.
Vaikka Lauttasaari-Seura järjesti Tervetuloa naapuriksi -tilaisuudet täysin
itsenäisesti ilman Naapurikahvit-hanketyöntekijöiden työpanosta, Lauttasaari-Seuran tilaisuudet toimivat kuitenkin hyvinä esimerkkeinä Naapurikahvien virtuaalisesta toteutuksesta.
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Tervetuloa naapuriksi -tilaisuudet suunnitteli, järjesti ja veti työpari,
josta toinen oli seuran puheenjohtaja ja toinen uusi lauttasaarelainen.
Tilaisuudet pidettiin Teams-sovelluksessa, ja ne kestivät tunnin. Jokaiseen tilaisuuteen osallistui keskimäärin viisi henkilöä. Lauttasaari-Seura
mainosti tilaisuutta
• Facebookissa Lauttasaari- ja Lauttasaariseura-ryhmissä,
• Lauttasaari-seuran verkkosivuilla sekä
• Lauttasaari-lehdessä.
Toinen työparista oli laatinut tilaisuuksia varten jopa oman logon.
Tilaisuus sisälsi vetäjien ja osallistujien esittäytymisen, lyhyen esittelyn
Lauttasaaresta, alueen yhteisöllisyyden nykymuodoista ja Lauttasaari-Seurasta sekä yhteisen tulevan toiminnan suunnittelua. Keskustelua
virittävinä kysymyksinä käytettiin esim. seuraavia: ”Mikä on mukavin
muistosi Lauttasaaresta?” ja ”Mikä toi sinut Lauttasaareen asumaan?”
Myös Lauttasaaren sanaston ja tunnuslaulun esittäminen toivat kevennystä tilaisuuteen.
Esitysmateriaali linkkeineen ja ohjeineen jaettiin osallistujille tilaisuuden
jälkeen. Tilaisuudesta kerättiin myös palautetta Google Forms -kyselyllä,
jonka linkki lähetettiin osallistujien sähköpostiin. Lauttasaari-Seuran on
tarkoitus jatkaa tilaisuuksien järjestämistä samaan tapaan useamman tilaisuuden sarjoina pari, kolme kertaa vuodessa.
Tervetuloa naapuriksi -tilaisuudet osoittavat, ettei Naapurikahvit-toimintamallin soveltamisen tarvitse välttämättä edellyttää pitkää suunnittelua ja raskasta toteutusta, kun tilaisuudet pidetään netissä hyvin
kohdennetusti yhden järjestäjän toimesta. Huomionarvoista Lauttasaari-Seuran esimerkissä on se, että osallistujien kutsuminen tapahtui pelkkään some-, netti- ja lehtiviestintään tukeutuen. Toimivaksi ratkaisuksi osoittautui myös se, että järjestävä työpari koostui toisaalta vanhasta
asukkaasta, joka jo tietää ja tuntee aluetta hyvin, sekä toisaalta uudesta
asukkaasta, jonka on helppo ymmärtää muiden uusien asukkaiden tarpeita. Esimerkki osoitti lisäksi sen, kuinka palautteen kerääminen on tärkeää toiminnan kehittämiseksi.
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KONALA-SEURAN NAAPURIKAHVIT: TOTEUTUS KASVOTUSTEN

Konala-Seura, jonka puheenjohtaja osallistui niin ikään Naapurikahvit-hankkeen maaliskuiseen työpajaan muuttajaprofileista, halusi järjestää
Naapurikahvit-tilaisuuden omassa asukastilassaan kauppakeskus Ristikossa.
Tieto tästä välittyi Naapurikahvit-hankkeelle Helka ry:n toiminnanjohtajan
kautta, johon Konala-Seuran puheenjohtaja oli ollut asiasta yhteydessä.
Naapurikahvit-hanke osallistui tämän johdosta Naapurikahvit-tilaisuuden suunnittelukokoukseen seuran puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten
kanssa 26.10.2021 Konala-Seuran asukastilassa. Seura laati itse mainokset
ja levitti kutsua mm. kauppakeskuksen valomainosten kautta, omilla Facebook-sivuillaan sekä sähköpostilistallaan.
Konala-Seuran varsinainen Naapurikahvit-tilaisuus pidettiin Konalan asukastilassa 24.11.2021. Tilaisuuteen osallistui yhteensä 30 henkilöä. Naapurikahvit-hanke oli mukana seuraamassa ja havainnoimassa tilaisuutta
sekä kertomassa lyhyesti hankkeesta. Muut osallistujat edustivat joko Konala-Seuraa tai muita alueella toimivia yhdistyksiä, seurakuntaa ja kaupungin työntekijöitä.
Vaikka tilaisuuteen ei siis lopulta osallistunut yhtään Konalan uutta asukasta, tilaisuus kokosi kuitenkin yhteen alueen eri toimijat ensimmäistä
kertaa. Tämä antoi mahdollisuuden muodostaa kokonaiskuva Konalan
yhteisöllisestä toiminnasta, nähdä eri toimijoiden väliset yhteistyökuviot
sekä karsia tai välttää toiminnan päällekkäisyyksiä.
Kuvatun kaltainen tilaisuus onkin tarpeen ennen varsinaisen Naapurikahvit-tilaisuuden järjestämistä erityisesti sellaisilla asuinalueilla, joista löytyy
useita eri toimijoita, jotta nähdään ensin, mitä toimintaa alueella jo on,
ennen kuin tiedetään, mihin uusia asukkaita kaivataan ja halutaan ottaa
mukaan.
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MALLINTAMISEN VIIMEISTELY, RAPORTOINTI
JA LEVITYS
Naapurikahvit-toimintamallista kerättiin kehittämisprosessin aikana palautetta sen viimeistelemiseksi esittelemällä sitä seuraavissa tilaisuuksissa:
• Myllypuro-Seuran vuosikokouksessa 31.3.2021
• Suomen Kotiseutuliiton kaupunkijaoston kokouksessa 5.10.2021
• Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n hallituksen kokouksessa 8.12.2021.
Naapurikahvit-toimintamallista kirjoitettiin myös Suomen Kotiseutuliiton
blogiin, joka ilmestyi Suomen Kotiseutuliiton nettisivuilla 1.6.2021, sekä
Pasilan Uutisiin, joka ilmestyi paperisena ja verkkojulkaisuna 7.6.2021.
Jotta Naapurikahvit-toimintamallia olisi helppo levittää, päätettiin että
siitä laaditaan mahdollisimman yksinkertainen ja käytännöllinen oppaan
kaltainen loppuraportti, joka julkaistaan Metropolian verkkojulkaisuna
Creative Commons -lisenssillä, koska se mahdollistaa julkaisun vapaan
käytön ei-kaupallisiin tarkoituksiin ja on tällöin kaikkien hyödynnettävissä.
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SUUNNITTELUPOHJAT
NAAPURIKAHVITTOIMINTAMALLIN
SOVELTAMISEEN

Seuraavilta sivuilta löydät Naapurikahvit-tilaisuuden suunnittelun tueksi
tarkoitetut suunnittelupohjat, joiden käyttö on selostettu luvussa Näin sovellat Naapurikahvit-toimintamallia.
Ohjeet Naapurikahvit-toimintamallin soveltamiseen

1

2

3

4

5

Nykytila,
tarpeet ja
tilaisuuden
tavoite

Toimijoiden
kartoitus

Naapurikahvittilaisuuden
suunnittelu

Naapurikahvittilaisuuden
toteutus

Palaute ja
toiminnan
jatkaminen
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NAAPURIKAHVIT

1 • Nykytila, tarpeet ja tilaisuuden tavoite

NYKYTILA

TARPEET

TAVOITTEET

Sijaitseeko asuinalue
kaupunki-seudulla,
kaupungissa vai kylässä?

è

è

Kuinka paljon asuinalueelle
muuttaa vuosittain uusia
asukkaita?

è

è

Millainen on asuinalueen
väestön ikärakenne?

è

è

PERHERAKENNE

Millaisissa perheissä/
talouksissa asuinalueen
väestö asuu?

è

è

ASUMISMUOTO

Millaisissa asunnoissa/
rakennus-tyypeissä
asuinalueen väestö asuu?

è

è

YHTEISTILAT

Millaisia kokoontumistiloja
asuinalueelta löytyy?

è

è

SIJAINTI

MUUTTAJAMÄÄRÄ

IKÄRAKENNE
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2 • Toimijoiden kartoitus

SIDOSRYHMÄKARTTA
A. JÄRJESTÄJÄT
B. YHTEISTYÖ KUMPPANIT

A

C. INFORMOITAVAT
TAHOT

B
C
TARKISTUSLISTA, esim:
Alueelliset some-ryhmät
Aluekoordinaattorit
Aluetoimikunnat
Asukasyhdistykset
Hankkeet
Isännöitsijät

Julkiset palvelut (kirjastot,
päiväkodit, koulut)
Kaupunginosayhdistykset
Kaupunki/kunta
Kiinteistöhuoltoyhtiöt
Kiinteistövälittäjät

Kotiseutuyhdistykset
Kyläyhdistykset
Paikalliset järjestöt
Paikalliset yhteisöt
Paikalliset yritykset
Paikallislehdet

Paikallisradiot
Seurakunnat
Talonmiehet
Taloyhtiöt
Vuokranantajat
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3 • Tilaisuuden suunnittelu

MITEN?

MIKSI?

Millä tavalla muuttajia kutsutaan ja houkutellaan
mukaan?
Miten tilaisuudesta tiedotetaan?
Mitä materiaaleja ja tarjoiluja tarvitaan?

Miksi tilaisuus järjestetään?
Mikä on tilaisuuden päätavoite?

KUKA?

MILLOIN?
Kuinka pitkä tilaisuus on?
Kuinka usein tilaisuuksia
järjestetään?

Kuka ottaa vetovastuun?
Mitä toimijoita pyydetään mukaan
yhteistyökumppaniksi?
Minkä muiden tahojen on hyvä
tietää tilaisuudesta?

NAAPURIKAHVIT

MISSÄ?
Pidetäänkö tilaisuus jossakin fyysisessä
paikassa vai virtuaalisesti?
Missä tilassa tilaisuus järjestetään?
Pidetäänkö tilaisuus sisällä vai
ulkona vai sekä–että?
Pidetäänkö tilaisuudet toistuvasti
samassa paikassa vai eri paikoissa?

MITÄ?
Mitä tilaisuus pitää sisällään?
Saavutetaanko tilaisuudella tavoitteet?
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4 • Tilaisuuden toteutus

KESKUSTELUAIHEET
JA OHJEET

TILAISUUDEN
KÄSIKIRJOITUS

FACEBOOKTAPAHTUMAN
LUOMINEN

NAAPURIKAHVIT

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄKANAVAT

OSALLISTUJIEN
TAVOITTAMINEN
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NAAPURIKAHVIT

Osallistujien tavoittaminen

Eri vaihtoehdot tavoittaa uudet asukkaat eli tilaisuuden osallistujat:
1) Muuttajien osoitetiedot väestörekisteristä (Bisnode Marketing Oy, Posti Oy)
2) Muuttajien yhteystiedot kaupungilta/kunnalta
3) Muuttajien yhteystiedot seurakunnalta
4) Tehokas mainostaminen
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NAAPURIKAHVIT

TAVOITE

Viestintäsuunnitelma

SISÄLTÖ

KANAVA

VASTUU
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NAAPURIKAHVIT

Viestintäkanavat

Verkostomarkkinointi
Some-kanavat

Esite
Paikalliset vaikuttajat

Sähköposti

HELPOT

Painettu julkaisu
Blogikirjoitus

HAASTAVAT

Lehtijuttu
Paikallisradio

Nettisivut
Henkilökohtainen
tapaaminen

Podcast

Ilmoitustaulu
Somevaikuttajat
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NAAPURIKAHVIT

Facebook-tapahtuman luominen 1/3

1. Luo
tapahtuma

2. Valitse
verkkotapahtuma
tai kasvotusten

3. Lisää tapahtuman
tiedot, kiinnitä huomiota
kuvaukseen
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NAAPURIKAHVIT

Facebook-tapahtuman luominen 2/3

5. Lisää sopiva
kansikuva ja anna
riittävästi lisätietoja.

4. Lisää
paikka.

6. Julkaise
tapahtuma.
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NAAPURIKAHVIT

Facebook-tapahtuman luominen 3/3

Valitse kuva, joka herättää
mielenkiinnon, korosta
asuinalueen luonnetta.

Päivämäärä ja
kellonaika näkyvät
selkeästi.

Asuinalueen
tyylille uskollisella
persoonallisella
tyylillä herätät
kiinnostusta
tapahtumaa
kohtaan. Korosta,
miksi kannattaa
osallistua.

Kutsuminen,
kiinnostuksen
ilmaiseminen ja
ilmoittautuminen
on helppoa.

D

Karttapalvelun
avulla alueelle
muuttaneet
löytävät helposti
perille.

Kiinnostusta ja
ilmoittautuneiden
määrää on
helppo seurata.
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NAAPURIKAHVIT

Tilaisuuden käsikirjoitus

1

2

3

4

5

6

Mahdollinen
edeltävä
toiminta /
saapuminen
tilaisuuteen

Kahvit
ja lyhyt
tilaisuuden
esittely

Pienryhmät

Toimijoiden
tietoiskut

Tilaisuuden
lopetus

Palaute ja
toiminnan
jatkuminen

Esim.Ohjattu
kävelykierros
Tervetulotoivotus

Esim.
Mielenkiinnon
herättelijänä/
jäänmurtajanamusiikki-/
draama-esitys,
video, hauska
esittäytyminen

Esim.
Keskusteluaiheet
Erätauko-ohjeet

Esim.
Kotiseutusanasto
Demot
Tietokilpailu
Bingo
Toimijalista &
yhteystiedot

Esim.
Yhteystiedot
Arvonta
Palautekysely
Palauteseinä
Kävijälahja

Ks.
SMALL-malli
MEDIUM-malli
LARGE-malli
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NAAPURIKAHVIT

Keskusteluaiheet ja ohjeet

Mikä toi
sinut uudelle
asuinalueelle?

Mitkä asiat
sytyttävät sinut
osallistumaan
yhteiseen
toimintaan?

BY ERÄTAUKO

Millaisesta
yhteisöllisestä
toiminnasta olisit
kiinnostunut uutena
asukkaana?

Millainen on
unelmiesi asuinalue?

Mistä asioista
haluaisit
keskustella
(seuraavalla
kerralla)?

Mikä on mukavin
kokemuksesi uudesta
asuinpaikasta?
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NAAPURIKAHVIT

5 • Palaute ja toiminnan jatkaminen

1. Kirjaudu Google-tilillesi ja
valitse Googlen sovelluksista
Forms.
2. Valitse à Luo uusi lomake.
3. Kirjoita valitsemasi otsikko, kysymykset
ja mahdolliset monivalintavastaukset
lomakkeelle.
4. Valitse Lähetä.

5. Luo linkki – voit halutessasi lyhentää
URL-osoitteen.
6. Kopioi linkki. Voit jakaa linkkiä, jolla
pääsee vastaamaan suoraan lomakkeelle.

7. Saat halutessasi luotua myös QR-koodin
Formsin lähetä-painikkeen vieressä olevasta
kolmesta pisteestä. Valitse laajennukset ja QRcode generator.

Lisää kysymys.
Lisää otsikko ja
kuvaus.
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NAAPURIKAHVIT

5 • Palaute ja toiminnan jatkaminen

SMALL (pienet resurssit)

MEDIUM

LARGE (suuret resurssit)

•

•

Uudet verkkoyhteisöt kuten
kierrätysryhmät

•

Asukaskummit

•

Asukasoppaat

•

Teematalkoot

•

•

MUITA

Paikallisyhteisöt
kuten Naapuriäidit ja
Naapurineuvostot

•

Kaupunginosa- ja kylätalkkarit

•

MUITA

Olemassa olevien
toimintamuotojen
hyödyntäminen, kuten
Kotikaupunkipolut

•

Vanhojen ideoiden henkiin
herättäminen

•

MUITA
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ESIMERKKEJÄ MUUTTAJAPROFIILEISTA
Helsingin muuttajaprofilit

TYÖN PERÄSSÄ

MUUTTAA ALUEELLE TYÖPAIKAN TAKIA
Muuttaa uuteen kaupunkiin työpaikan perässä. Uransa alkuvaiheessa, naimaton, ei lapsia.

Haluaa asua alueella, josta on
hyvät yhteydet keskustaan ja
työpaikalle.

Kiinnostunut omistusasunnon
ostamisesta.

Verkostoituu työn ja valmiiksi
paikkakunnalla asuvien
tuttavien avulla.

Vähitään opintoasteen
koulutus, asiantuntijatyössä.

Käyttää aktiivisesti
älypuhelinta, etsii tietoa
netistä ja somesta, tottunut
olemaan osa sekä virtuaalisia
että fyysisiä yhteisöjä.

Yksin suuressa kaupungissa,
uskallanko osallistua? Valitsinko
oikean asuinalueen?
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Helsingin muuttajaprofilit

KASVAVA PERHE

MUUTTO PERHEASUNTOON
Muuttaa uudelle asuinalueelle perheen kasvaessa.
Kolmissakymmenissä oleva vakituisessa parisuhteessa elävä.

Haluaa asua alueella jolta
löytyy palveluja lapsiperheelle.

Verkostoituu muiden samassa
elämäntilanteessa olevien
kanssa.

Käyttää aktiivisesti
älypuhelinta, etsii tietoa netistä
ja somesta.

Toivoo omistusasuntoa
pitkäaikaiseksi kodiksi ja
turvallista asuinympäristöä
lapsille.
Työssäkäyvä,
myös puoliso työssä.

Onko tämä oikea paikka juuri
meidän perheelle?
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Helsingin muuttajaprofilit

MUUTTUVA PERHE

MUUTTO KAHTEEN KOTIIN
Muuttaa eron takia uuteen asuntoon.

Haluaa asua alueella,
jolla on lasten koulut ja
harrastukset. Alue saattaa
olla kompromissi lasten
arjen mahdollistamiseksi.

Valmis luopumaan neliöistä
asuakseen haluamallaan
alueella mutta saattaa
taloudellisista syistä muuttaa
uudelle asuinalueelle.

Arvostaa tapahtumia
omalla asuinalueellaan.

Työssäkäyvä, lapset asuvat
osan ajasta toisen vanhemman
luona.

Käyttää aktiivisesti
älypuhelinta, etsii tietoa
netistä ja somesta.

Olenko yksin vai onko
samassa tilanteessa muitakin?
Miten pärjään uudessa
elämäntilanteessa?
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SENIORI

IÄN KARTTUESSA PALVELUJEN ÄÄREEN MUUTTAVA
Muuttaa arjen mahdollistamiseksi lähelle palveluja, esteettömään asuntoon ja
asuinalueelle jolla on helppo liikkua.

Haluaa asua aluella jolla
palvelut ovat lähellä ja kulku
esteetöntä.

Haluaa tehdä itse eikä olla
muiden palveltavana.

Arvostaa helposti
saavutettavia palveluja.

Eläkkeellä, aktiivinen.

Käyttää älypuhelinta mutta
etsii tietoa myös painetuista
lähteistä.

Olenko yhä tärkeä ja osa
tätä yhteisöä?
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ARVOMUUTTAJA

MUUTTAA ELÄMÄNTAPANSA MUKAAN

Haluaa asua aluella jonka imago
tukee omaa persoonaa ja
elämäntapaa.

Haluaa tuntea olevansa osa
asuinalueensa yhteisöä, valmis
luopumaan esim. neliöistä
voidakseen asua haluamallaan
alueella.

Arvostaa asuinalueensa
yhteisöllisyyttä ja palveluja.

Työssäkäyvä, naimaton.

Käyttää älypuhelinta mutkatta,
kuuluu erilaisiin virtuaalisiin ja
fyysisiin yhteisöihin.

Elänkö elämääni arvojeni
mukaan?
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