Kaupunkijaoston kokous 9.3.2015
Suomen Kotiseutuliiton toimisto
Läsnä
Rauno Lahtinen (pj.), Suomen Kotiseutuliitto
Andreas Koivisto, Vantaa-Seura
Liisa Lohtander (siht.), Suomen Kotiseutuliitto
Heidi Martikainen, Tampere-Seura
Kristel Nyberg, EKYL ry
Tuula Salo, Suomen Kotiseutuliitto
Kristiina Syrjäsuo, Turkuseura
Pirjo Tulikukka, Helka ry
Riitta Vanhatalo, Suomen Kotiseutuliitto

Riitta Vanhatalo esitteli Espoon Valtakunnallisten kotiseutupäivien ohjelmaa, pääpaino
keskustelukammareilla.
Oletuksena on, että yleisö ei vaihda kammaria kesken kaiken, vaan pidetään keskustelut intensiivisinä ja
jatkuvina.
Huomioitava viestintä erityisesti ruotsikielisen keskusteluryhmän osalta. Andreas Koivisto toimittaa
aineiston ruotsiksi.

Kaupunkitoimijoiden olohuone
Pääteemoja keskusteluryhmille:
Kotiseututyö pääkaupunkiseudulla
Heimoutumisen uudet muodot
Kaupunkitoiminnan monet kasvot – kokonaisvaltainen kotiseututyö
Kotiseututyö on yhteisöllisyyttä, yhteisöllisyys on syrjäytymisen ehkäisyä
Yhteisöllisyys on aina ihmisten elämässä läsnä, aina uusin muodoin – tervetuloa mukaan 120-vuotiaaseen
liikkeeseen uudet toimijat ja uudet toimintamallit
Keskustelujen teemoina myös suvaitsevaisuus ja monikulttuurisuus
Positiivinen case maahanmuuttajien integroimisesta paikalliseen vapaaehtoistyöhön (Haaga? Tuula Salo
kysyy)
Lopputuloksena saisi syntyä valmiita toimintamalleja
Vetäjät Pirjo Tulikukka, Tuula Salo ja Andreas Koivisto
Yksi keskusteluryhmä ruotsiksi (Andreas Koivisto vetää)
Kristel Nyberg kirjaa muistiin keskustelut
Keskusteluun noussevat myös mm. talousasiat, rahoittajat
Muuttuva maailma – muuttuva kaupunkityö
Ihmiset ovat rahanarvoinen resurssi – vrt. Helkan edelläkävijäyhdistykset
Yhteisöllisyys ja yhteinen tekeminen on osa tämän päivän kotiseutuidentiteettiä
Mitä tarjotaan, mitä pyydetään vapaaehtoisilta, osa-aikaosallistuminen, ihmiset kaipaavat yhdessäoloa
muuttuvassakin maailmassa
Kohderyhmänä lapset?

Kaupungissa ihmiset haluavat tulla itse tekemään, olla oman kotiseutunsa kulttuurituottaja, tehdä itse
kulttuuria
Ovatko kaupunginosatoimijat vieraantuneet kulttuurista?

Sana on vapaa -kammari
Kammarin vetää Heidi Martikainen, kirjaajana toimii Kristiina Syrjäsuo
Keskustelua mm. yhdistysten talousasioista – kirjoista tiskirätteihin, mistä resurssit, mihin kannattaa
keskittyä kun kaikkeen ei riitä resurssit
Vapaaehtoistyön organisointi – vs. talkootyön verotusuhka?
Keskustelu yhdistystoiminnan tilasta – taustaa kammareille
 Kotiseututyössä/yhdistyksissä palkattuja toiminnanjohtajia vain muutamissa, esim. Turkuseura,
Tampere-Seura, Nivala-Seura, Vantaa-Seura
 Yhdistysten varainhankintamallit muuttuvat, kirjat eivät enää myy kuten ennen, vaan tuotemyynti
keskittyy pikkutavaraan ja paikallisuuden tuotteistamiseen
 Rahoitusmarkkinat ja toimintakulttuuri ovat muuttumassa samaan aikaan
 Projektirahoituksen osuus kasvaa ja kilpailu lisääntyy
 Joukkorahoitus erittäin varteenotettavaa yhdistystoiminnassa
 Mesenaatti.me:ssä saa kerätä (myös vastikkeettomasti) rahoitusta, mutta samaan aikaan ei saa
kerätä muualta
 Kulutustottumukset muuttumassa?
 Yhdistykset tekevät valtavasti PR:ää kaupungille – ilmaiseksi? Tuki on yleensä isoillakin
kaupunkiyhdistyksillä vain toimitilan vuokratuki.
 Yhdistyskin on jo tätä myöten palveluntarjoaja – pitää ennakoida ja olla tässä ajassa mukana.
Ovatko yhdistysten henkilöjäsenet nykyään asiakkaita? Jäsenet, asiakkaat ja vapaaehtoiset sekoittuvat
nykyään järjestötoiminnassa. Toisaalta asiakastyyppiset jäsenet ovat tärkeitä myös – ei tarvitse tulla
aktiiviseksi toimijaksi jos ei halua. Saavat valita palvelutarjottimelta mitä haluavat, tapahtumista tuotteisiin
Vapaaehtoistyö, haaste ja mahdollisuus
Samanhenkisten ihmisten kaipuu ajaa kuitenkin ihmisiä yhteen, toimimaan. Heimoutumisen uudet muodot
Miten saadaan ihmiset ymmärtämään että kotiseututyö on vapaaehtoistyötä, ja kaikki saavat tulla mukaan
tekemään ja toimimaan. Jokaista tarvitaan. Miten ilmoittaudutaan vapaaehtoiseksi?
Vapaaehtoisen voi itse pyytää pyörittämään vapaaehtoisten organisoitumista. Vapauksien antaminen
tuottaa luovia tuloksia.
Vapaaehtoistyöllä pitää olla tavoitteet ja päämäärä, myös kotiseututyössä.
Miten kotiseuturakkautta näytetään?
Mikä on oikeaa kotiseututyötä?

Vuoden kaupunginosa
Ehdotuksia tullut ennätysmäiset 125 kpl. Hakuaika päättyy 30.4.
Raati käsittelee hakemukset toukokuussa.
Kotiseutuliiton hallitus päättää voittaja raadin esityksen pohjalta 28.5. (varalla 16.6.)
Voittaja julkistetaan Espoossa 7.8.

