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V

Esa Potikela & Sarti Potikela

Stivtisttysosaamtistta rakenttamassa
Aktitivtinen kansalatinen aktitivtisessa yhttetisössä

apaaseen  stivtisttysttyöhön  on  vanhasttaan  kuulunutt  ajattus,  ettttä 

tttietto, tttiettotisuus ja sydämen stivtisttys ttekevätt stivtisttyneen tihmti-

sen. Teolltisen ajan kansalatisen ptittti halltitta perustttiedott ja – ttati-

dott, mutttta myös osatta suhttauttua kanssatihmtistitin ja ttotimtia sti-

vtisttyneellä ttavalla. Nyky-yhttetiskunnan kansalatisen ptittätisti olla oma-alotitt-

ttetinen, kyseenalatisttava, yrtitttteltiäs ja yhttetisttyökykytinen tttitimtittyönttektijä. 

Ttietto on helposttti kenen ttahansa saattavtilla, jotten sen arvo on laskenutt. 

Ttiettotisuuden  ja  osaamtisen  roolti,  eti  vatin  tttiedon  ja  ttatidon  vaan  moraa-

ltisen ja eetttttisen osaamtisen merktittyksessä, on kasvanutt hutimasttti verratt-

ttuna tteolltisen ajan ttarpetistitin. Kysymyksett otikeudenmukatisuudestta, ttasa-

arvotisuudestta,  yhttetisyydesttä,  ympärtisttösttä,  kuluttttamtisestta  ja  kesttävästtä 

kehtittyksesttä etivätt ole uustia astiotitta. Ne ovatt kutittenktin ajankohttatisemptia 

kutin koskaan ja stiksti stivtisttyksen kesketistiä arvoja ja ttavotittttetitta. 

Stivtisttysosaamtisen voti määrtittellä kyvyksti ajattella, ttotimtia ja rattkoa yh-

ttetiskunnalltistia  ongelmtia  kesttävällä  ja  otikeudenmukatisella  ttavalla.  Käy-

ttännössä se ttarkotittttaa aktttitivtistta kansalatisuutttta ja yhttetisölltisttä ttotimtinttaa, 

ykstilölltisttä  kyvykkyyttttä  ja  ttotistten  arvojen  kunntiotittttamtistta  sekä  kykyä 

vuorovatikuttukseen ja kulttttuurtien kohttaamtiseen. (Potikela, E. 2012.) 

Yhttetisölltisen  ttotimtinnan,  aktttitivtisen  kansalatisuuden  ja  stittä  kautttta  sti-

vtisttysosaamtisen  edtisttämtinen  on  ollutt  myös YHTEYS  –  yhdessä  ttekemti-

sen yhttetisött -hankkeen tideotinntin, suunntittttelun ja ttotteuttttamtisen ttausttalla. 

Hanke  ttotteuttetttttitin  ESR:n  rahotittttaman Avotimtissa  opptimtisympärtisttötissä 

aktttitivtiseksti  kansalatiseksti -kehtittttämtisohjelman  (2007–2014)  jälktipuoltis-

kolla vuostina 2012 ja 2013.  

Tässä artttikkeltissa pohdtimme stivtisttysosaamtisen perusttetitta, jottka ltititttty-

vätt yhttetisölltisen ttotimtinnan atikaansaamtiseen ja kansalatisvatikuttttamtiseen 

ntitissä ja ntitiden kautttta. Kesketinen tteema on deltiberatttitivtinen demokratttia 

ja  sen  ttotteuttttamtinen  muun  muassa  katikelle  yletisölle  avotimtien  kansa-
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latisifoorumtien  ja  ptientimuottotisemptien  ttartinattuptien  muodossa.  Artttikkelti 

ttotimtiti myös johdanttona koko ktirjan stisälttöön, jotissa kuvattaan konkreett-

tttisemmtin  ttapahttumtia  ja  koketiluja,  jotilla  edtisttetttttitin  YHTEYS-hankkeen 

ttavotittttetitta.

Stivtisttysosaamtinen ttarkotittttaa yhttetisttyöttä

Yhttetiskunnalla on stivtisttys- ja kouluttustinstttittuutttionsa, jottka ptittävätt huolen 

tttietteen, ttuottannon, sostiaaltistten käyttänttöjen ja kulttttuurtin perusifunktttioti-

den uustinttamtisestta. Yltioptisttott edusttavatt enstistijatisesttti tttiedettttä ja tteortiaa, 

ammatttttikorkeakoulutt  ttuottanttoa  ja  tteknologtiaa,  ammatttttiopptilatittoksett 

käyttännön  ammatttteja  ja  vapaa  stivtisttysttyö  yhttetiskunnalltistta  stivtisttys-  ja 

kulttttuurtittyöttä. (Ks. kuvtio 1).

Kuvtion 1 perustteella stivtisttyksen ja osaamtisen ttuottttamtistta votidaan ttar-

kasttella  tinhtimtilltisen  tttiettämtisen  ja  kansalatistten  osalltisttumtisen  näkökul-

mastta. Yhdessä ne anttavatt atiempaa montiulottttetisemman ttavan ttarkasttella 

ntitin yletisen kouluttuksen kutin vapaan stivtisttysttyönktin ttehttävtiä.  

Atikutiskasvattuksen ja -kouluttuksen juurett ovatt 1800-luvun kansanltitik-

ketissä, jotiden pontttimena olti valtisttaa rahvastta ja perusttaa Suomti-ntimtinen 

kansalltisvaltttio. Tuon ajan stivtisttynetisttö halusti kasvattttaa, valtisttaa ja stivtisttää 

Kuvtio 1. Osalltisttumtisen ja tiettämtisen perusifunktiott 
(Potikela, E.  2013)
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atikutistia. Se eti halunnutt kouluttttaa, stillä ttuottannolltisett ja ammatttilltisett tta-

votitttteett ja hyödytt etivätt stisälttyneett ajan stivtisttystideaaltitin. Stilttti kansaoptis-

ttott ja ttyöväenoptisttott järjestttivätt jo varhatin optinttoja, jotiden ttarkotittuksena 

olti edesauttttaa maalatistten ja kaupunktilatistten selvtiyttymtisttä arjessa ja stittä 

kautttta ttukea myös ttotimeenttuloa. 

Vapaa  kansanvaltisttusttyö  muuttttuti  Suomen  tittsenätisttymtisen  kotittossa 

vapaaksti kansanstivtisttysttyöksti ja kohtta sen jälkeen vapaaksti stivtisttysttyöksti. 

Valtttion ja kuntttien ttukea vapaalle stivtisttysttyölle ltisätttttitin lähes koko 1900-

luvun  ajan  jopa  ntitin,  ettttä  jotidenktin  mtielesttä  olti  atihetttta  puhua  valtttion 

stivtisttysttyösttä. Valtisttus- ja stivtisttysajattttelussa ttapahttuti vähtittellen muuttos, 

joka nosttti kansan stijaan stivtisttämtisen kohtteeksti ykstilön ja hänen merkti-

ttyksensä yhttetiskunnan jäsenenä. 

1990-luvulle ttulttaessa ttyöelämän, ttuottannon ja yhttetiskunnan muuttos 

ttekti atikutiskasvattuksen kokonatiskuvastta ativan jottatin muutta kutin se olti ol-

lutt vapaan valtisttus- ja stivtisttysttyön atikana. Atikutiskasvattustta ja -kouluttustta 

aletttttitin perusttella eltintikätisen opptimtisen ja jattkuvan kouluttuksen ttuottan-

nolltistilla ja yhttetiskunnalltistilla ttarpetilla. Patinoptistte stitirttyti ammatttilltiseen 

atikutiskouluttukseen,  jonka  kesketistiä  ttotimtijotitta  oltivatt  ammatttilltisett  oppti-

latittoksett  ja  korkeakoulutt.  Totisaaltta  vapaan  stivtisttysttyön  ja  yltioptisttojen 

yhttetisttyöllä on ollutt ptittkä htisttortia ja yhttetinen ttehttävä, joka jattkuu yhä. 

1800-luvun puoltivältissä alkanutt, yltioptisttolaajennusltitikkeenä ttunnettttu va-

ltisttus- ja stivtisttysttyö jattkuu yhä mutttta nytt avotin yltioptistto ntimellä.

Htisttortialltisesttti syvtin juopa erti atikutiskouluttusmuottojen vältillä on val-

ltinnutt vapaan stivtisttysttyön ja ammatttilltisen kouluttuksen vältillä. Stilttti käy-

ttännölltisammatttilltinen opettus eti ole mtittään uutttta vapaassa stivtisttysttyössä. 

Kansan- ja kansalatisoptisttott ovatt järjesttäneett perusttamtisvatiheesttaan saak-

ka optinttoja, jotiden ttarkotittuksena olti edesauttttaa maalatistten ja kaupunkti-

latistten  selvtiyttymtisttä  arjessa  ja  ttukea  hetidän  ttotimeenttuloaan.  Tänä  päti-

vänä  konkreetttttinen  yhttetisttyö  on  avauttumassa  muun  muassa  yhttetisöjen 

hyvtinvotinntin kehtittttämtisessä ja sostiaaltisen syrjäyttymtisen ehkätisemtisessä. 

Alueelltinen  saavuttettttavuus  on  ttektijä  joka  anttaa  estimerktiksti  kansalatis-

optisttotille ja ammatttttioptisttotille mahdolltisuuden ttotimtia erti patikkakunntilla 

kansalatisett ttavotittttavan atikutiskouluttuksen järjesttäjänä.

Nykykuva atikutiskouluttuksen yhttetiskunnalltististta ttotimtijotistta ja atikutis-

kouluttusttehttävtisttä on ttyystttin ttotisenlatinen kutin muuttama vuostikymmen 

stitttten. Monenkesktinen yhttetisttyö on noussutt ettualalle verrattttuna tinstttittuu-
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tttioperusttatiseen kouluttuksen järjesttämtiseen. Yhä suurempti osa atikutiskou-

luttuksestta ttotteuttettaan kahden ttati useamman osapuolen yhttetisttyönä ver-

kosttotissa, jossa mukana ovatt myös ttyöelämän ja aluehalltinnon ttotimtijatt.

Aktttitivtinen kansalatisuus ja deltiberatttitivtinen demokratttia

Aktttitivtinen  kansalatisuus  on  demokratttian  yksti  ptilarti.  Se  ttarkotittttaa  ttoti-

mtinnalltistta  olemtistta  ja  vatikuttttamtistta  tittseä  ympärötivässä  yhttetisössä. 

Ympärtisttön  kokea  patikalltisena,  mutttta  laajtimmtillaan  se  ylttää  globaaltitin 

mtittttaan. Totimti patikalltisesttti, ajattttele maatilmanlaajutisesttti (actt local, tthtink 

global) on ttunnuslause, joka ttunnettaan yhttenä demokratttian edtisttämtisen 

ttunnuslauseena. Lause vettoaa ykstilötihtin mutttta eti kerro, mtitten he ttotimti-

stivatt yhdessä.

Yhttetisölltisyyden  vaje  on  ttunntisttettttu  ongelma.  Se  näkyy  estimerktiksti 

yhttetisöön  kuulumtisen,  soltidaartisuuden  ja  vältittttämtisen  puutttteena,  yh-

ttetisöjen  ulkopuolelle  jäämtisenä  ja  myös  ntitin  sanottttuna  uusyhttetisöllti-

syyttenä.  Uusyhttetisölltisyys  voti  tilmettä  ktitinntittttymtisenä  lyhyttkesttotistitin  ja 

tttilannekohttatistitin  ryhmtittttymtitin  sekä  montitin  ryhmtitin  samanatikatisesttti. 

Yhttetisölltisyyden puutttteen ja uusyhttetisölltisyyden seurauksena yhttetiskun-

tttien, aluetiden ja organtisaatttiotiden koheestio ja kesttävä kehtittys vaaranttuvatt. 

(Potikela, S. & Yltittaptio-Mänttylä 2008.)

Kun puhuttaan yhttetisölltisyyden vajeestta, samalla on syyttä puhua de-

mokratttian vajeestta. Päättttäjtien ja kansalatistten vältille on synttynytt ammott-

ttava  kutilu,  jonka  ylti  näyttttää  ylttävän  vatin  jokapätivätinen  medtiamyrsky 

neljän vuoden väletin kansalatisttotimettttumuuden kattkatiseva äänesttämtinen 

vaaltittapahttumassa. Ykstisuunttatinen päättöksentteko, yhden äänen anttamti-

nen vaaletissa ttati mtieltiptidemtittttauksett etivätt kohttaa aktttitivtisena kansalatise-

na olemtisen ttarpetitta. Yhden astian jäljtillä olevatt kunttalatis- ja kansalatis-

alotitttteett etivätt nekään palvele rtitittttävän laaja-alatisen vatikuttttamtisen ttarpeti-

tta. (Ratistio & Vartttiatinen 2011; Ratistio & Ltindell 2013.)

Ihmtisett hyväksyvätt vatiketitta päättökstiä ja ttotimenptittetittä paremmtin, jos 

he ovatt saaneett olla mukana ttekemässä päättösttä ja ttunttevatt astiastisälttöjä 

erti näkökulmtistta. Nätin on myös helpompti ymmärttää tittselle vtieratitta mtie-

ltiptittetittä.  Parhatimmtillaan  yhttetisölltinen  keskusttelu  pohjaa  parhatimman 

argumentttin otikeuttukseen, jollotin omtia mtieltiptittetittä perusttellaan ja samal-
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la estittettään vatihttoehttoja ttati uustia rattkatisuja. Keskusttelujen atikana omaa 

näkemysttä  voti  jouttua  sovtittttamaan  mutiden  mtieltiptittetistitin,  mutttta  ennen 

katikkea  prosesstissa  pyrtittään  löyttämään  yhttetisesttti  hyväksyttttävtissä  oleva 

lopputtulos. (Ratistio & Vartttiatinen 2011.)

Deltiberatttitivtinen demokratttia ttarkotittttaa osalltisttumtistta ja osalltisttamtis-

tta, vuorovatikuttttetistta keskusttelua ja harktinttaa sekä suoraa vatikuttttamtistta 

päättöksenttekoon  ja  yhttetiskunnan  rakenttamtiseen.  Ntimenomaan  sel-

latistten  kysymystten  kästittttely,  jotihtin  eti  ole  olemassa  helppoja  rattkatisuja, 

vaatttiti  deltiberatttitivtisen  demokratttian  pertiaattttetiden  ttotteuttustta  estimerktiksti 

kansalatisifoorumtien  ja  -raatttien  muodossa  mutttta  myös  ptientimuottotistten 

ttartinattortien ja -ttuptien merktittyksessä ltitittttyen yhttetisöjen elvyttttämtiseen ja 

kehtittttämtiseen.

Kansalatisifoorumtien  ja  -raatttien  muodosttamtisessa  pyrtittään  kokoa-

maan  kansalatististta  mahdolltistimman  laaja  edusttus  ja  vatikuttttavuus.  Ta-

votitttteena on, ettttä montipuoltinen keskusttelu aktttivoti osalltisttujatt ttotimtimaan 

yhttetisen hyvän eduksti. Ydtinajattus on, ettttä katikkti pääsevätt osalltisttumaan 

keskustteluun ttotistiaan kunntiotittttaen. Ryhmtien keskusttelua ohjaa ifastiltittaatt-

ttorti, keskustteluttttaja. Hän huolehtttiti, ettttä katikkti osalltisttujatt saavatt äänensä 

kuuluvtitin. (Ratistio & Vartttiatinen 2011; Peura-Kapanen 2013.)

Yhdessä ttehden ja koktien

Onko stivtisttyksesttäktin ttullutt kuluttusyhttetiskunnan palveltija ja kansalatis-

tten  atikatisemmastta  moderntin  yhttetiskunnan  ttuottantto-ortienttotittuneestta 

ykstilön  tidentttitteetttisttä  on  kehkeyttynutt  kuluttus-ortienttotittunutt  tidentttitteett-

ttti? Onko mtikään stivtisttys enää vapaatta ja onko stivtisttysttyöktin ttotteuttettttu 

ltitikettalouden opptien mukatisesttti? Nätin kysyvätt Edwards & Usher (1998) 

pohtttiessaan kansalatisuuden ja vapaan stivtisttysttyön muuttostta. Ntitin eti ttar-

vtittse olla – yhden ttodtisttuksen kansalatistten osalltisttumtisestta ja osalltistta-

mtisestta anttaa kuluvan ja ttulevan vuoden vatihtteessa ttotimtinttansa päättttävä 

YHTEYS-hanke. Näyttött etivätt ole suuren suurtia etikä ptienen ptientiä, mutttta 

ttodtistte stitittä, ettttä ttehttävää stivtisttymtisen saralla rtitittttää.

YHTEYS – yhdessä ttekemtisen yhttetisött -hanke on ollutt osa Laptin ELY-

keskuksen  koordtinotimaa  valttakunnalltistta  kehtittttämtisohjelmaa  ”Avoti-

mtissa  opptimtisympärtisttötissä  aktttitivtiseksti  kansalatiseksti”.  Kehtittttämtisoh-
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jelmassa  on  paneuduttttu  kansalatistten  aktttivotimtiseen  ertilatistissa  opptimtis-

ympärtisttötissä, opptilatittostten ltisäksti estimerktiksti ktirjasttotissa, museotissa ja 

kulttttuurtilatittokstissa. Ohjelman ttavotitttteena ovatt olleett myös non-iformaaltitt 

opptimtisympärtisttött, kutten kahvtilatt, kadutt ttati luontto. (Vatintio, L. & Vtittelti, 

J. 2012.) 

YHTEYS  –  hankkeen  ttehttävä  on  ollutt  rakenttaa  vuorovatikuttus-  ja 

ttotimtinttamalleja  kansalatisoptisttojen,  yhdtisttystten,  yrtittystten,  ktirjasttojen  ja 

yltioptisttojen vältille käyttttämällä olemassa olevtia tttiloja ja opptimtisympärtis-

ttöjä.  Tarkotittuksena  on  edtisttää  eltintikätisen  ja  jattkuvan  opptimtisen  mah-

dolltisuukstia, hyödynttää yhttetisölltistiä opptimtisen resursseja, paranttaa tttie-

donhanktinnan ttatittoja ja saada atikaan kansalatisttotimtinttaa. Tavotitttteena on 

ollutt luoda ja mahdolltisttaa verkosttomatisesttti ttotimtivtia yhdessä ttekemtisen 

yhttetisöjä. 

Verkottttumtistta  ja  kansalatisifoorumetitta  hyödynttämtisttä  ttarvtittaan  ttur-

vaamaan ptienyhttetisöjen, yrtittystten, palveluttuottttajtien samotin kutin kyltien 

jattkuvuutttta  ja  hyvtinvotintttia.  Samalla  halutttttitin  kohttauttttaa  ”ertilatisett  Suo-

mett”,  pohjotinen  ja  ettelä,  kaupunkti  ja  maaseuttu.  Laptin  yltioptistton  vettä-

män hankkeen valttakunnalltistia kumppanetitta ovatt olleett Ahjolan, Postion, 

Rovalan  ja  Valkeakosken  kansalatisoptisttott  sekä  Kansalatisoptisttojen  ltititttto 

(KoL), Postion, Rovantiemen, Somption ja Valkeakosken ktirjasttott sekä Suo-

men ktirjasttoseura.

Kansalatisifoorumtitt ja ttartinattuvatt

Totimtinnalltisena hankkeena YHTEYS ttotimti kahdella ttasolla. Verkosttossa 

järjesttetttttitin semtinaareja ja ntitihtin osalltisttuvatt kansalatisoptisttott ja ktirjasttott 

suunntitttteltivatt ja ttotteutttttivatt YHTEYS-ifoorumetitta ja ttartinattuptia (ks. kuva 

1). Foorumetitta järjesttävätt kansalatisoptisttott ja ttartinattuptia ktirjasttott yhttetis-

ttyössä kansalatisoptisttojen kanssa. 

Hankkeessa  ttotteuttettutistta  ”parlamenttetistta”  elti  kansalatisifoorumetistta 

käyttetttttitin ntimtittysttä YHTEYS-ifoorumtitt. Ntitiden suunntittttelun ttukena ttoti-

mtivatt  deltiberatttitivtisen  demokratttian  ajattuksett.  Foorumetihtin  osalltisttutivatt 

tihmtisett,  jottka  oltivatt  ktitinnosttunetitta  eltinolosuhttetidensa  paranttamtisestta, 

ympärtisttöjen kehtittttämtisesttä sekä patikalltisen ja alueelltisen päättöksentteon, 

kansalatis- ja astianttuntttijattotimtinnan lähenttämtisesttä ttotistitinsa. Foorumtien 
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ttavotitttteena olti aktttivotida ja votimaannuttttaa tihmtistiä sekä saada kästittttelyyn 

uudenlatistia näkökanttoja ttotistin kutin estimerktiksti vtirkamtiesselvtittykstissä.

Tartinattuptien  ttarkotittuksena  on  elvyttttää  sostiaaltisen  ja  kulttttuurtisen 

kohttaamtisen vanhtintta muottoa elti suulltistta ttartinapertinnettttä mutttta myös 

hyödynttää dtigtiajan mahdolltisuukstia ttartinotiden luomtisessa ja jakamtises-

sa. Erti tikäpolvett kohttaavatt ja luodaan yhttetistiä merktittykstiä opptimtisen ja 

kehtittttymtisen  ttueksti.  Tartinatt  ponntisttavatt  patikalltisestta  kulttttuurtistta,  ntitittä 

kehtittellään ja kerrottaan sekä opettellaan kerttomtisen ttatittoja ntitin pertintteti-

stin ja moderntin ttekntitikkojen ketinotin. 

Totimtinttaa ja ttulokstia

Kästillä oleva ktirja on yksti ttodtistte YHTEYS-hankkeen ttulokstistta. Hank-

keen  ttotteuttumtinen  tittsessään  kerttoo  ttarpeestta  elvyttttää  patikalltisuutttta, 

edtisttää yhttetisölltisyyttttä ja ttäydenttää demokraatttttistta osalltisttumtistta yhttetis-

kunnalltiseen päättöksenttekoon. Vastta päättttymässä olevan hankkeen koh-

dalla  on  mahdottontta  kuvatta  pysyvtiä  vatikuttukstia  mutttta  osalltisttunetiden 

aktttitivtisuuden, luovuuden ja etteenpätin suunttauttuvan optttimtismtin perus-

tteella votidaan sanoa, ettttä kansalatisaktttitivtisuudelle ja yhttetisöjen kehtittttämti-

selle on sostiaaltistta tttilaustta.

Sarti Potikela ja Jenny Vtitittanen kuvaavatt yhttetisölltisttä mutisttamtistta ja 

mutisttelukerronttaa erti puoltilla Suomea järjesttettttytihtin ttartinattuptitin ltititttty-

en. Tuvtissa halutttttitin elvyttttää suulltistta ttartinapertinnettttä mutttta myös luoda 

nyky-yhttetiskunnan  elämästtä  kerttovtia  ttartinotitta  nyky-yhttetiskunnan  ker-

Kuva 1. YHTEYS – alotittussemtinaartin otivallus
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ronttattekntitikotiden ketinotin. Tavotitteltttitin menneen ja nykytisen sekä erti su-

kupolvtien vältisttä kohttaamtistta. 

Kattti Vuontttisjärven artttikkelti kokoaa kokemukstia nuortille järjesttettytis-

ttä  ttartina-  ja  sanattatidepajotistta,  jotissa  haasttetttttitin  mtieltikuvtittus  lenttoon  ja 

ttartinotiden käyttttöön. Ktirjastton ttavotitte on ttarjotta ttasapuoltinen mahdollti-

suus tttiedonsaantttitin katiktille kansalatistille, mutttta nuortten huomtiotimtinen 

ktirjastton ttotimtinnassa on ollutt htittaampaa kutin monen muun tikäryhmän. 

Rovantiemen  ktirjasttossa  on  kehtittetttty  montia  juurti  nuortille  suunnattttuja 

ttotimtinttamuottoja. 

Eltina  Vesalatisen  artttikkelti  anttaa  äänen  kansalatisoptisttojen  optiskelti-

jotille.  Usetin  omaa  optiskelua  ttati  harrasttamtistta  vähättellään.  Tarkemmtin 

kysyttttäessä  voti  selvtittä,  ettttä  ptienesttä  alkanutt  optiskelu  on  votinutt  johttaa 

estimerktiksti  kokonaan  uutteen  kulttttuurtitin  ttuttusttumtiseen  ktieltioptinttojen 

avulla. Optiskeluttartinotiden ttakana avauttuvatt suurett merktittyksett. Kansa-

latisoptisttojen ttotimtinnan vatikuttttavuutttta oltisti ttarpeen ttarkasttella numeertis-

tten mtittttaretiden ltisäksti myös laadulltistilla mtittttaretilla, kutten narratttitivtisesttti 

optiskeltijotiden ttuottttamtien ttartina-atinetisttojen kautttta. 

Marketttta  Vatismaa  puolusttaa  kansalatisoptisttojen  asemaa  reuna-alu-

etiden  eltinvotimatisuuden  edtisttäjtinä  ja  sätilyttttäjtinä.  Syrjäseuttujen  väesttö 

tikäänttyy ja nuorett muuttttavatt kaupunketihtin. Yksti ketino saada äänett kuu-

luvtitin on järjesttää kansalatisifoorumti, jonka Valkeakosken optistto ttotteuttttti 

Avotimen optisttoifoorumtin ntimtisenä ttapahttumana. Optisttojen roolti votiktin 

olla ttärkeä asukkatiden arjen hyvtinvotinntin edtisttämtisessä. 

Juha Kaupptinen pureuttuu kysymykseen mtiksti ttyötikätisett mtiehett ovatt 

vähemmtisttö  kansalatisoptisttojen  optiskeltijotissa?  Onko  syy  se,  ettttä  keskti-

tikätisett natisett suunntittttelevatt kansalatisoptisttojen kursstitt keskti-tikätistiä, kou-

luttettttuja natistia vartten? Mtitten saada mtiestten äänti kuuluvtitin ja mtillatistitin 

optinttotihtin mtiehett osalltisttutistivatt? Kansalatisoptisttojen ttarjonttaa ja markkti-

notintttia on syyttä mtietttttiä myös mtiesnäkökulmastta. 

Rtititttta Hakultinen ja Letila Rautttio ttapastivatt helttetisenä vtitikkona mök-

ktilätistiä Postiolla. Asunttoautto ”kouluttuspatikkana” hämmensti mattkahalltin-

ttoa ja herättttti tihmettysttä ja tihasttustta ktierttäessään postiolatistissa ptikkukyltis-

sä. Mökktilätisett soptistivatt ntitin kansalatisoptistton kutin kunnan astiakkatiksti. 

He ttotivotivatt optistton järjesttävän kursseja, jottka anttatistivatt vatihttelua lomati-

luun ja mtieluusttti ltitittttytistivätt luonttoon, vatikkapa kalasttuksen merketissä. 
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Ttitinaltitisa Multtamäkti pohtttiti, mtitten otikeasttti votidaan edesauttttaa kun-

ttalatistten osalltisttumtistta ja kootta hetidän mtieltiptittetittään palvelujen kehtittttä-

mtisesttä. Sodankylässä organtisotittu ”Ätittti-ifoorumti” kokosti yhtteen muualtta 

muuttttanetiden lapstiperhetiden ätittejä ja kunttapäättttäjtiä. Tuloksena olti ntippu 

konkreetttttistia, ttotteuttttamtistta vatilla olevtia tideotitta, jottka helpottttavatt arjen 

elämää ja luovatt pohjaa lapptilatiseen ympärtisttöön sopeuttumtiselle ja yh-

ttetisölltisyyden kokemtiselle. 

Tarja  Ktiuru  ja  Jenny  Vtitittanen  ttuttkatilevatt  Valkeakoskella  syksyllä 

2013  järjesttettyn  nuortten  keskustteluifoorumtin  sattoa.  Foorumtilla  saatttitin 

nuortten oma äänti kuuluvtitin ja sen kuultivatt myös kunttapäättttäjätt. Nuorett 

koktivatt olleensa mukana tideotimassa ja vatikuttttamassa stitihen, mtillatisessa 

kaupungtissa on hyvä asua. 
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S

Sarti Potikela ja Jenny Vtitittanen 

Tartina rakenttaa yhttetisöä
Osalltisttava ttartinankerrontta 

anatt  ttartina  ja  ttupa ltitittttyvätt  ttotistitinsa  ttartinan kerttojan  ja kertto-

mtisen  patikan  kautttta.  Kuultijan  huomtion  vangtittseva  ttartina  voti 

olla kerttojansa kokemustta, kokemustten jakamtistta, ttapahttumtien 

mutisttelua ja yhttetisölltistten pertinttetiden jattkamtistta. Tartina myös 

salltiti kuultijotiden osalltisttumtisen kerttomukseen jopa keskeyttttämtisen jatt-

kuakseen  ttaas.  Ntitin  kerttomus  saa  votimansa  atina  uudelleen  ja  uudtisttaa 

tittseään ehttymättttömällä ttavalla. (Potikela, E. & Potikela, S. 2012.) 

Vatikka kerttomtinen on henktilökohttatinen tteko, se stisälttää yhttetisölltistiä 

arvoja, asenttetitta, pertinttetittä ja muottoja. Samalla ne ovatt henktilökohttatises-

ttti merktittykselltistiä stisälttäen kerttojalle ttärkeää atinestta. Henktilökohttatisen 

kerronnan ltisäksti votidaan puhua kokemuskerronnastta, stillä kerrottutt ko-

kemuksett votivatt yhttä latilla olla jaettttuja kutin henktilökohttatisesttti koettttuja. 

Kokemuksett votivatt stilttti olla henktilökohttatistina kerrottttuja ttati ne votivatt olla 

kerttojalle muutten merktittttävtiä. Lähtimennetisyytteen perusttuvaa kerronttaa 

votidaan kuttsua myös mutisttelukerronnaksti. (Ukkonen 2000, 25 - 26.) 

Mutisttelukerronnan avulla votidaan rakenttaa kokonatisen ryhmän men-

nyttttä atikaa, vatikka katikkti osalltisttujatt etivätt oltistikaan kokeneett kerrottttua 

tttilannetttta henktilökohttatisesttti. Yhttetisen mutisttelun ja mtieleen palauttttamti-

sen kautttta on mahdolltistta luoda mennetisyyttttä, jonka avulla jäsennettään 

ryhmän nykytisyyttttä, tidentttitteetttttiä ja htisttortiaa. Ykstilölltisesttti ttati yhttetisöllti-

sesttti koettun kokemuksen mutistteluun vatikuttttaa olennatisesttti sen merktittys 

kuultijotiden mtieltissä. (Pelttonen 1996, 27, 39.)

YHTEYS-hankkeen ttartinattuptien ttavotitttteena olti luoda mahdolltisuuk-

stia tikäpolvtien kohttaamtiselle, elvyttttää suulltistta ttartinapertinnettttä ja synnytt-

ttää  osalltisttujtissa  jaettttuja  merktittykstiä  opptimtisen  ja  kehtittttymtisen  ttueksti. 

Kyse eti ollutt vatin pertintteen stitirrostta sukupolvtien vältillä, vaan tttilatisuuk-

stissa kannusttetttttitin osalltisttujtia luomaan uustia, nyky-yhttetiskunnassa elä-

mtisttä kuvaavtia ttartinotitta.
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Tuomme  artttikkeltissa  estille  YHTEYS-hankkeen  ttartinattuptien  ttausttaa, 

ttotimtinttaa sekä optittttuja kokemukstia ja ntitisttä synttynetittä tideotitta. Patikalltis-

tta ympärtisttöä, elämää ja tihmtistiä huomtiotitttitin tttilatisuukstien valmtisttelutissa 

ja tteemotistta pyrtitttttitin löyttämään osalltisttujtille merktittykselltistiä astiotitta.

Tartinankerronnan merktittys ja hyötty 

Tartinattuptia  järjesttetttttitin  avotimtina  yletisötttilatisuukstina  hankkeeseen  osal-

ltisttunetiden  ktirjasttojen  ja  kansalatisoptisttojen  sekä  mutiden  yhttetisttyö-

kumppanetiden kanssa. Kerronttaan kannusttavtia menettelmtiä ttesttatttttitin erti 

tttilatisuukstissa  ertilatistten  ryhmtien,  kutten  ätitttiryhmtien,  sukuttuttktijotiden  ja 

optiskeltijotiden kanssa. Koketilujen jälkeen käyttännön ttotteuttuksessa huo-

mtio  stitirretttttitin  potis  ttartinotiden  muodostta  ja  kerttomtisen  ykstittytiskohtttien 

htiomtisestta. Osalltisttujtien mtielenktitintto ja ttarpeett kohdtisttutivatt enemmän 

kokemukstien  jakamtiseen  ja  mutistteluun,  jollotin  ttartinattuvtistta  ttulti  vältine 

lähtinnä  yhttetisölltisyyden  ttuottttamtiseen.  Ajattus  suulltisen  ttartinapertintteen 

elvyttttämtisessä vätisttyti htiljalleen yhttetisölltisen keskusttelun ja mutisttamtisen 

alle. 

Osalltisttujtien kannusttamtinen ttehttävtien ja harjotittttetiden avulla vatikuttttti 

stitihen, ettttä tittsensä muuksti kutin hyväksti kerttojaksti luoktittttelevatt kerttojatt 

uskalttauttutivatt atidosttti jakamaan kokemukstiaan, jottka ltitittttytivätt usetimmtin 

lähtimennetisyytteen ja tittse koettttutihtin astiotihtin. Vältillä koettttu omakohttati-

suus, ykstittttätisen tihmtisen äänti ttulti estille ttavalla, joka kyseenalatisttti vtirallti-

stina ptidettttyä htisttortianktirjotittustta ttati valltittsevtia näkemykstiä.

Yhttetisölltisttä mutisttamtistta käyttettään hyväksti ttuottettttaessa astianttuntttijoti-

den, ttuttktijotiden ttati vtiranomatistten näkemykstiä kyseenalatisttavaa htisttortiaa 

ja mennetisyyttttä. Mutisttelukerrontta korosttaaktin merktittystten mutisttamtisen 

ttärkeyttttä  etikä  ntitinkään  pelkkää  kokemuksestta  kerttomtistta.  Mutistttitttiettoa 

hyödynnettttäessä  ja  ttuttktittttaessa  on  ottettttava  huomtioon  kerttojan  subjek-

tttitivtisuus  stittä  vähättttelemättttä.  Kerronnastta  eti  ettstittä  otikeaa  ttati  väärää  tto-

delltisuutttta, vaan kokoamalla ja jakamalla ryhmän kerttomuksett saadaan 

ttulokseksti  tttiettyn  ryhmän  subjektttitivtinen  kokemus.  (Ukkonen  2000,  30; 

Pelttonen 1996, 33.) 

Harvalla  ttartinattupaan  osalltisttuneella  olti  käyttännön  kokemustta  pe-

rtinttetiseksti ttartinankerronnaksti mtiellettysttä tttilantteestta ttati stitinä kerrottustta 
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ttartina-atineksestta.  Kativola-Bergenhøj  (1988,  15)  ttotteaaktin  ttuttktimukses-

saan, ettttä hyvtien kansankerttojtien ttausttaltta löyttyy usetin opptimesttaretitta, 

jottka  kokevatt  ttehttäväkseen  pertintteen  vältittttämtisen.    Hänen  mukaansa 

olemassa  olevan  pertintteen  ttarjontta  on  ykstinkerttatisesttti  vatin  yksti  konk-

reetttttinen  kerttomuspertintteen  ja  pertintteen  ttunttemtiseen  vatikuttttava  ttektijä 

elämänkokemuksen ja henktilökohttatisen ktitinnosttuksen ltisäksti. 

Tartinotinntin ja ttartinan ker ronnan hyödytt ovatt samotin montinatisett. Ta-

rtina vtitihdyttttää ja osalltisttaa kuultijotittaan sekä auttttaa hahmottttamaan ym-

pärötivää  maatilmaa.  Tartina  voti  ttotimtia  jopa  untiver saaltina  ”petiltinä”,  joka 

näyttttää kuultijotille ttottuuden tittsesttään. Tartinalla voti olla opettukselltistia ja 

kouluttukselltistia ifunktttiotitta ja ttartina stttimuloti mtieltiku vtittustta, estimerktiksti 

ttarjoamalla näköaloja mennetistitin ttapahttumtitin. Tartinan avulla voti kehtitt-

ttää  ktielelltistiä  kykyjä  ja  stillä  voti  olla  tterapeutttttistia  ttati  jopa  sptirtittu aa ltistia 

merktittykstiä.  Tartina  ttotimtiti  ttehokkaana  kulttttuurtisen  pertintteen  stitirttäjänä 

ja  ptittää  pertintteen  elossa.  (Ltivo  1986;  McDrury  &  Alttertio  2002;  Chasse 

2009.) 
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Tartinattuptien ttyöttapoja

Tartinattuvtissa käyttetttttitin ttyöskenttelyn apuvältinetinä valokuvtia, postttikortt-

tteja, estinetittä, nauhotittettttuja kerttomukstia ja ntitisttä ttuottettttuja dtigtittartinotitta. 

Ntitiden avulla käynntisttetttttitin juttusttelua, jostta stitirrytttttitin ryhmässä ttapah-

ttuvan kerronnan ja timprovtisaatttion astteelle harjotittttetiden avulla. 

Tartinattuptien tteemotina oltivatt estimerktiksti elämä Jäämerentttien varrella, 

juhannusmutisttott, ruokapertinne, stitirttolatisuus, suvun ttartinatt, koulumutis-

ttott ja elämäntikätinen opptimtinen. Tavotitttteena olti tinnosttaa jokatinen ker-

ttomaan  tteemaan  ltitittttyvtisttä  kokemukstisttaan  ja  luomaan  ntitiden  pohjaltta 

uutttta.  Korosttamatttta  otikeaa  ttati  väärää  ttapaa,  ttyyltiä  ttati  stisälttöä  halutttttitin 

nosttaa estitin jokatisen kerttojan ja hänen kerttomuksensa ttärkeys.  

Seuraavassa  estittttelemme  muuttaman  menettelmän,  jotitta  koketiltimme 

onntisttuneesttti ttartinattuptien ttotteuttusvatiheessa:

Tartinakortttitt

Postttikortttteja  ttati  kuvakortttteja  avulla  osalltisttujtille  avatttttitin  mahdolltisuus 

kerttoa  jottatin  tittsesttään  ttati  koettustta  pätivästtä  jo  estittttelyktierroksen  yhttey-

dessä.

Tartinakorti

Ptientillä estinetillä ttäyttettysttä kortistta pyydetttttitin jokatistta osalltisttujaa nostta-

maan yksti estine, jotta hyödynttäen olti mahdolltisuus kerttoa omastta ttati ttoti-

sen kokemuksestta.

Lahjattartinotitta

Omastta ttati yhttetisesttä ttartinakortistta potimtittustta estineesttä ptittti kekstiä ker-

rottttavaa ttyöpartille. Estinetittä ja ttartinotitta vatihdetttttitin kummanktin estittelttyä 

oma estineensä kerttomuksen kera. Työpartiltta lahjaksti saattu estine ja ttartina 

kerrotttttitin uudelle henktilölle, mutttta ltisätten jottatin uutttta. Jälleen estinettttä ja 

ttartinaa vatihdetttttitin ja sama ttotisttetttttitin montta kerttaa.
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Sanaletikkejä ja jattkokerttomukstia

Helpommassa  vartiaatttiossa  jokatinen  osalltisttuja  kerrallaan  ltisästi  lausee-

seen uuden sanan ntitin, ettttä kerttomus jattkuti. Vatikeammassa harjotitttteessa 

osalltisttujatt sativatt ohjaajaltta papertilappuja, jotissa olti määrätttty sana, sana-

parti ttati lauseen osa, joka ptittti ltitittttää jattkokerttomukseen kuuluvaksti koko-

natiseksti lauseeksti.

Dtigtittartinatt

Ohjaajan ttuella olti mahdolltistta kehtittellä ykstin ttati ptienryhmtissä dtigtittarti-

notitta, jotiden tteossa hyödynnetttttitin dtigtisaneltintta ttati mattkapuheltimen nau-

hurtia, valmtititta ttati skannattttavtia kuvtia sekä tilmatistia vtideontteko-ohjelmtia.

Varstinatisen  dtigtivtideon  ttekoon  eti  ttartinattuvtissa  kutittenkaan  jäänytt  atikaa. 

Sen stijaan ntitittä ttehtttitin estimerktin ttapaan ohjaajtien avusttuksella ttartinattu-

van atikana ja ntitiden jälkeenktin.

Osalltisttavtien, tilmaptitirtin renttoutttta ltisäävtien harjotittustten jälkeen ryh-

mässä kehtitteltttitin keskusttellen ja ohjaajan ttuella ptienti estittettttävä juttttu. Se 

votitttitin ttehdä yksti ttati ptienryhmtissä. Ohjaaja kerttoti samalla hyvän ttartinan 

rakenttamtisen  pertiaattttetistta  ja  pertintteen  hyödynttämtisen  mahdolltisuuk-

stistta. Nämä stisällölltisett, ntitin sanottusttti tteoreetttttisett astiatt etivätt kutittenkaan 

patinottttuneett  ttartinattuvan  ttyöskenttelyssä.  Harjotittttetiden  ttavotittttetina  olti 
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renttouttttaa ja vapauttttaa ttunnelmaa ja ttukea jokatistta ptienen juttun estittttä-

mtisttä ttati dtigtittartinan valmtisttamtistta vartten. Pyrktimys olti, ettttä jokatisen olti-

sti helppoa ttuoda estille kokemukstiaan.

Tuvtissa koettttua ja optittttua

Tartinotiden  ttati  mtinkä  ttahansa  luovan  stisällön  ttuottttamtinen  avotimessa 

yletisötttilatisuudessa eti ole pulmattontta. Tartinattuptien osalltisttujtien motttitivtitt 

ja ktitinnosttus ttartinotintttia kohttaan vatihtteltivatt paljon. Joku ttulti patikalle val-

mtisttellun puheen ja lukutistien valokuvtien kanssa. Totinen ttaas oltisti halun-

nutt ettupäässä kuunnella ttartinotitta, mutttta eti ollutt mtielellään tittse äänessä. 

Jotidenktin  osalltisttumtistta  rajotittttti  näköön,  kuuloon  ttati  puheen  ttuottttamti-

seen ltitittttyvätt pulmatt. Kolmas olti patikalla ”vatin kavertin kusktina”. 

Kokemukstistta  optimme,  ettttä  ttartinattuvan  aluksti  on  ttarpeen  kysyä 

osalltisttujtien  motttitivetistta  ja  ttotivetistta,  vatikka  ykstikerttatisella  kysymyksel-

lä:  ”Mtiksti  olett  ttäällä  ttänään?”.  Tartinattuvatt  vaatttivatt  ohjaajtiltta  tttilantteen 

huomtiotimtistta  ja  hetittttäyttymtisttä  ttekemään  yhdessä  osalltisttujtien  kanssa. 

Ertilatistten ttotivetiden ääneen sanomtinen ja huomtiotimtinen lotivatt osalttaan 

tturvalltistta tilmaptitirtiä. Osalltisttujtien aktttitivtisuusttason vatihttelustta jokatinen 

olti olemuksellaan läsnä tttilantteessa ja vatikuttttamassa yhttetisölltisyyden ttun-

tteeseen. 

Tartinattuptia ttotteuttetttttitin ertilatistissa putittttetissa, ja ttyöskenttely-ympärtis-

ttöllä olti selvästtti vatikuttuksensa. Vapauttunetimmatt juttusttelutt kehkeyttytivätt 

epämuodolltisessa ympärtisttössä, kutten vanhalla utitton ptirtttillä ja luonnon 

lähellä.  Luokkahuone  ttati  kokoustttila  jäyktisttää  osalltisttujatt  jo  lähttökoh-

ttatisesttti.  Kokoustttilassa  pyrtittään  asettttumaan  kutin  kokoukseen.  Luokka-

huoneessa kuunnelttatistitin mtieluummtin opettttajaa, kutin puhuttttatistitin tittse. 

Tottuttutt rooltitt ertilatistissa tttilotissa näytttttivätt olevan myös tikäpolvtikysymys, 

stillä  nuorett  osalltisttujatt  oltivatt  valmtitimptia  muokkaamaan  tttilaa  omanlati-

sekseen.

Pertintteen  ja  ertittytisesttti  suvun  ttartinotiden  hyödynttämtinen  ttartinotiden 

atineksena eti ole ongelmattontta. Ykstittytisyyden suoja on huomtiotittava, sa-

motin pertimätttiedon ttapa muunttua sen stitirttyessä kerttojaltta ttotiselle. Har-

valla osalltisttujalla oltikaan kovtin perustteelltistta patikalltisen pertintteen ttun-

ttemustta. Tartinattuvtissa kannusttetttttitin ttartinotintttitin henktilökohttatistten koke-
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mustten ja ttunttemustten pohjaltta. Kerronnan ykstittytisyyttttä kunntiotittetttttitin, 

etikä  ttavotitttteena  alun  pertinkään  ollutt  julktisesttti  estittettttävtien  ttartinotiden 

ttekemtinen ja ttallenttamtinen. Tärkeämpää olti luottttamukselltisen tilmaptitirti, 

jossa jokatinen sati kokemuksensa estille ttotivomallaan ttavalla. 

Tartinattuvatt oltivatt osa YHTEYS-verkostton kumppanetiden, ktirjasttojen 

ja kansalatisoptisttojen kerronnalltistten tttilatisuukstien jattkumoa. Tartinattupti-

en  tideatt  ovatt  jattkossa  hyödynnettttävtissä  ertilatistten  kulttttuurtittapahttumtien 

ttotteuttttamtisessa,  vatikkapa  sanattatidepajotissa,  sentiortimutisttelutissa  ttati  jutt-

ttuttuvtissa. Tartinattuvtissa pysttytttttitin jakamaan ykstilölltistiä ja patikalltistia ko-

kemukstia.  Pysyvtimmtillään  ttartinotistta  muottouttuti  puhttaaksti  ktirjotittettttua 

mutisttoja ttati dtigtittartinotitta omaksti ja jaettuksti tiloksti.

Haastteelltistta jotissaktin ttartinattuvtissa olti luoda luottttamukselltinen tilma-

ptitirti. Se onntisttutisti parhatitten ttuttussa, säännölltisesttti kokoonttuvassa ryh-

mässä. Tartinattuptien kokemustten pohjaltta huomastimme, ettttä tttitivtitissä yh-

ttetisötissä voti ryhmän ttati kylän stisätinen htierarktia salltia enemmän puhetttta 

jotillektin ja samalla ptittää jottkutt htiljatistina. 

Kokemuksett ttartinattuvtistta oltivatt montipuoltistia ja opettttavatistia, jokatinen 

ntitisttä on kehtittttänytt käyttettttyjä ttartinamenettelmtiä etteenpätin. Tärketin kan-

nustttin oltivatt aktttitivtisett osalltisttujatt, jottka herätttttivätt pohtttimaan kysymykstiä 

kerttomtisen ja yletisemmtin kästittttelevän keskusttelun ttarpeestta. Jos ttartinalle 

annettaan mahdolltisuus, ntitin mtittä me haluamme kerttoa ja mtiksti? 
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Kattti Vuontttisjärvti

Setittsemän hutilua sotittavaa sutta 
Tartinotintia ja sanattatidetta nuortten kanssa 

tirjastton perusarvotihtin kuuluu ttarjotta mahdolltisuus ttasapuo-

ltiseen  tttiedonsaantttitin  katiktille  kansalatistille  tikään,  sukupuo-

leen, rottuun ja asemaan kattsomatttta. Nuortten huomtiotimtinen 

on  kesttänytt  vatin  ptidempään  kutin  montien  mutiden  ryhmtien. 

Vuoden  2013  Nuortten  vapaa-atikattuttktimuksen  mukaan  notin  kolmasosa 

nuortistta eti lue kouluktirjojen ltisäksti mtittään, eti ktirjoja, lehtttiä ttati sarjaku-

vtiakaan. Lukuharrasttuksen on usetissa ttuttktimukstissa ttodettttu paranttavan 

opptimtisttulokstia  sekä  kesktittttymtiskykyä.  Ktirjasttojen  ja  perusopettuksen 

ttultisti ttehdä yhttetisttyöttä, jotttta lukemtinen sätilytisti osana nuortten arkea. Yh-

ttenä rattkatisuna votisti olla ktirjasttojen saamtinen mukaan kuntttien opettus-

suunntittelmtitin, jottka uudtisttuvatt vuonna 2016.

Ktirjasttotiden tttilarattkatisutissa nuorett ntiputtetttttitin ptittkään yhtteen lastten-

osasttojen kanssa. Ktirjasttojen ttulevatisuus on lastten ja nuortten varassa, jo-

tten on tihmeelltisttä, mtitten ptittkään nuorett sativatt odottttaa oman asemansa 

ttunnusttamtistta. Nuorett oltivatt vältitinputtoajtia: ltitian vanhoja lasttenosasttotille 

ja ltitian nuortia atikutistten puolelle. Kumptikaan osastto eti ktitinnosttanutt. Nytt 

he ovatt saaneett omtia nuorttenosasttojaan ktirjasttotihtin.

Ktirjasttotissa  aletttttitin  mtietttttiä  samaan  atikaan  nuorttenosasttojen  yletis-

ttymtisen  kanssa  myös  entttisttä  montipuoltisemman  ttotimtinnan  ttarjoamtistta 

nuortille. Nuorttenosasttotihtin saatttitin estimerktiksti nuortisottyön edusttaja ttati 

nuortisotttila, jotissa nuortille annetttttitin neuvonttaa montissa erti astiotissa. Nuo-

rtille suunnatttttitin enemmän ttapahttumtia ja ntitittä aletttttitin suunntittella ja jär-

jesttää yhdessä nuortten kanssa. Nykytistin ttapahttumtia mtittattaan Opettus- ja 

kulttttuurtimtintisttertiön ktirjasttotttilasttotissa, jossa ne laskettaan mukaan ktirjas-

tton käyttttölukutihtin. Tapahttumtien järjesttämtisesttä on ttullutt osa ktirjasttojen 

arkea.

Ktirjasttott  ovatt  muuttostten  edessä,  ja  hakemassa  suunttaa  omalle  ttoti-

mtinnalleen.  Ktirjojen  latinausluvutt  laskevatt,  ttarjolle  ttulee  entttisttä  enem-
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män  sähkötistiä  atinetisttoja  ja  perusttotimtinnott  koneelltisttuvatt.  Pysyäkseen 

yhttetiskunnan  muuttoksessa  mukana,  ktirjasttojen  on  muuttuttttava,  ntitin 

myös Rovantiemen kaupungtinktirjastton. Artttikkeltin ttavotitttteena on kuvatta, 

mtinkälatistta  luovaa  ttotimtinttaa  nuortille  Rovantiemen  kaupungtinktirjasttos-

sa on järjesttetttty yhttetisttyössä YHTEYS-hankkeen kanssa sekä reifekttotida 

ttotimtinnan onntisttumtistta. Nuorett ovatt haasttava, mutttta myös ertittttätin pal-

ktittseva kohderyhmä ttapahttuman onntisttuessa.

Nuortten osastton perusttamtinen

Leppävaaran ktirjastto Sellon kauppakeskuksessa olti enstimmätinen suoma-

latinen ktirjastto, johon rakennetttttitin ertilltinen nuorttenosastto vuonna 2003 

(Jäpptinen 2007, 21), Tokti nuortten atinetisttoja on ollutt ktirjasttotissa ptittkään, 

mutttta nuorett on ptittkään ntiputtettttu yhtteen lastten kanssa, vatikka kyse on 

ollutt melko ertilatisestta astiakasryhmästtä.  Vuoden 2003 jälkeen uudenlati-

stia nuorttenosasttoja on luottu montitin erti ktirjasttotihtin Suomessa ja nykytistin 

sellatisett löyttyvätt jo mtiltteti katiktistta suurtimmtistta ktirjasttotistta.

Rovantiemen  pääktirjastto  sati  uuden  nuorttenosasttonsa  vuonna  2013, 

kun atiemmtin gallertiana ttotimtinutt tttila muokatttttitin uutttta käyttttöttarkotittus-

tta vartten. Jo atiemmtin nuortten atinetisttott oltivatt olleett kahdessa ertilltisessä 

tttilassa, mutttta stillotin ntitiden joukossa olti myös lasttenktirjalltisuutttta. Uuden 

tttilan suunntittttelussa nuortten edusttajatt ottetttttitin mukaan jo alustta alkaen, 

jollotin  he  sativatt  olla  mukana  päättttämässä  osastton  tilmeesttä,  väretisttä  ja 

ttotimtinnotistta. Ttilan suunntittttelustta järjesttetttttitin ktilpatilu arkktittehtttioptiske-

ltijotille, jonka votittttajaksti valtitttttitin Saara Kanttele suunntittelmallaan Eemelti.  

Valtittstijaraadtissa  oltivatt  mukana  kaupungtin,  ktirjastton,  nuortten  ja  Alvar 

Aaltto säätttiön edusttajatt. 

Votittttajaehdottuksessa tttila jaetttttitin lastisetinällä kahtteen osaan, Oloon ja 

Rauhaan, jottka kuvaavatt hyvtin ntitihtin stijotittettttuja ttotimtinttoja. Olo-osassa 

on  ttarkotittus  vtitihttyä.  Stielttä  löyttyy  ketitttttiö  jääkaappetineen  ja  mtikrotineen 

unohttamatttta kahvtin- ja vedenketitttttimtiä, onpa patikalla myös uunti. Ltisäksti 

tttilassa on mahdolltisuus kuunnella mustitikktia, kattsoa ttelevtistiotta ja pelatta 

konsoltipelejä.  Ttilastta  löyttyvätt  lehdett,  sarjakuvatt,  elokuvatt  ja  ääntiktirjatt. 

Rauhatttilassa  on  optiskelupatikkoja,  tttiettokone,  astiakaspalveluptistte  sekä 

kauno- ettttä tttiettoktirjalltisuus. 
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Ttilatt on stisusttettttu erti väretin ja patikalltisett nuorett ovatt ttotteuttttaneett seti-

ntille upetitta setinämaalaukstia tittse valtittsemtisttaan atihetistta. Koska tttila olti alun 

pertin  suunntittelttu  ttalonmtiehen  asunnoksti,  stittä  sati  muokatta  vapaammtin 

kutin  ktirjasttottalon  arkktittehttontisesttti  arvokastta  tttilaa.  Tämä  palvelti  myös 

hyvtin nuorttenosastton ttarpetitta. Uusti nuorttenosastto ntimetttttitin OMAksti ja 

se on nytt ollutt käyttössä ylti vuoden saaden paljon hyvää palauttetttta sekä 

nuortiltta ettttä vanhemmtiltta. Uustien kouluryhmtien vtieratillessa monett ovatt 

yllättttyneett tilotisesttti uudestta osasttostta. On kuulunutt kommentttteja, jotiden 

mukaan ktirjasttoon ttulee nytt helpommtin ttulttua ja stiellä vtitihdyttttyä, kun 

nuortille on omaa tttilaa. Osastton vtierasktirjaan on ktirjotittettttu paljon posti-

tttitivtistta palauttetttta. 

Rovantiemen  kaupungtinktirjasttolla  on  nuorttenttapahttumtia,  jotilla  on 

ptittkätt pertintteett. Ktirjasttorokktia on järjesttetttty jo ylti kakstikymmenttä vuott-

tta  ja  24  ttuntttia  sarjakuvaa  -ttapahttumaaktin  jo  mtiltteti  kymmenen  vuotttta. 

Vuostien varrella nuortille on ttarjottttu sanattatidepajoja, elokuvakerhoa, lu-

kuptitirejä ja ertilatistia vtieratiltijattuoktiotitta. YHTEYS-hankkeen kanssa ttotteu-

ttettutt ”Tartinattuvatt” ttati sanattatidepajatt soptivatt hyvtin jo atiemmtiltta vuostiltta 

ttuttttuun ttotimtinttaan. Hankkeessa ttotteuttetttttitin ntimenomaan nuortille suun-

nattttuja pajoja yhtteensä kahdeksan kappaletttta vuostien 2013–2014 atikana. 
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Koketiltimme ttuptia ja pajoja myös tiäkkäämmtille, mutttta Rovantiemelle 

ne etivätt ttavotittttaneett ttati ktitinnosttaneett otikeaa kohdeyletisöä, stillä osannott-

tta olti ttodella vähätisttä. Patinottus nuortitin olti perusttelttua myös stillä, ettttä ku-

vapohjatistia mutistteluttuoktiotitta Rovantiemellä järjesttää jo Laptin maakuntta-

museo. Muualla Laptissa, ettenktin Postiolla ttartinattuvatt tiäkkäämmtille ovatt 

olleett htittttejä. Kenttties koketilemme ntitittä myös Rovantiemellä uudelleen ja 

paremmtin markktinotittuna ttulevatisuudessa.

Tartina setittsemästtä hutilua sotittttavastta sudestta ja mutitta 
kerttomukstia – mtieltikuvtittus ltitikkeelle!

YHTEYS-hankkeella ja ktirjasttotilla on montia yhttetistiä ttavotittttetitta aktttitivti-

sestta  kansalatisuudestta,  ttasa-arvostta  ja  mahdolltisuudestta  tittsensä  ttotteutt-

ttamtiseen. Samoja ttavotittttetitta löyttyy myös koulujen opettussuunntittelmtistta, 

jotten pajojen kohderyhmäksti olti luonttevaa valtitta juurti nuorett. 

Enstimmätinen  nuortille  suunnattttu  paja  olti  atiheelttaan dtigtittartinotihtin 

ltitittttyvä,  ja  satimme  hankkeestta  stitihen  vettäjäksti  ttartinamesttarti  Ltitisa-Ma-

rtia Ttitihosen. Paja järjesttetttttitin Rovantiemen pääktirjasttossa ktirjastton sul-

keuduttttua mutiltta astiakkatiltta, jotten satimme rauhassa käyttttää koko tttilaa. 

Alotitttimme pajan ttuttusttumtisletiketillä, jossa ttunnelma vapauttuti, etikä ttotistia 

osalltisttujtia ttarvtinnutt enää jänntittttää. Ittse pajassa ttetimme paretittttatin ptientiä 

kerttomukstia, jottka stitttten kuvastimme stttill-kuvtin ja ääneen lukemalla ttarti-

notiksti. Atika vatin ttunttuti loppuvan ltitian nopeasttti kesken.

Enstimmätisellä  kerralla  vasttaan  ttulti  montia  muttktia.  Valtittsemamme 

ajankohtta  olti  nuortille  huono,  stillä  seuraavalla  vtitikolla  alkoti  koevtitikko. 

Opettttajatt oltivatt kyllä kerttoneett pajotistta, mutttta monett nuorett, jotitta pajatt 

oltistivatt  votineett  ktitinnosttaa,  jätttttivätt  sen  vältitin  ajotittuksen  vuoksti.  Optim-

me  ttästtä  atinaktin  sen,  mtitten  ttärkeää  opettttajtiltta  on  tttiedusttella  koulujen 

ryttmtisttä, mtikä vatikuttttaa paljon stitihen, mtitten nuorett jaksavatt osalltisttua 

muuhun. Yhttetisttyö opettttajtien kanssa motttivoti nuortia myös osalltisttumaan, 

stillä osalltisttumtisella sati korvattttua unohttunetitta ttehttävtiä ttati ltitikoja potissa-

oloja. Opettttajtien kautttta olti myös helppoa ttavotittttaa nuortia, jotitta ktirjastton 

ttavalltisett markktinotintttikanavatt etivätt saavutta. 

Ittse pajan atikana myös ttekntitikka pettttti. Huomastimme ltitian myöhään, 

ettttä  emme  saaneett  yltioptisttoltta  latinattttuja  konetitta  ttotimtimaan  ktirjastton 
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verkossa ja ktirjastton konetille ttaas emme kyenneett asenttamaan vaadtitttta-

vtia kuvankästittttelyohjelmtia. Huolelltisella suunntittttelulla ttälttäktin oltisti voti-

ttu välttttyä, mutttta onntisttutimme vatihttelemaan konetitta ttarpeen mukaan ja 

satimme jopa yhden ttartinan vtitimetisttelttyä haluttulla ttavalla. 

Jälkeenpätin ajattelttuna ttyöpaja oltisti ptittänytt suunntittella yhdessä jonkun 

koulun kanssa, jollotin ajankohtta oltisti ollutt soptivampti. Alun ttuttusttumtis-

letiketisttä oltisti ehkä ptittänytt karstia, jotttta varstinatisen dtigtittartinan ttekemtiseen 

oltisti jäänytt paremmtin atikaa. Ltisäksti konetiden ja ohjelmtien yhtteensopti-

vuus oltisti ptittänytt varmtisttaa ja ttesttatta ettukätteen. Optimme stitis enstimmäti-

sesttä kerrastta paljon mutitta pajoja ajattellen.

Sanaletikkejä ja jattkokerttomukstia

Totisessa  kokonatisuudessa  koketiltimme  htieman  pertinttetisemptiä  sanattati-

deharjotittukstia.  Satimme  ntitihtin  vettäjäksti  Sttetiner-koulussa  harjotittttelussa 

olevan  optiskeltijan  Ilkka  Hauttalan.  Hän  olti  hyvtin  tinnosttunutt  astiasttaan 

ja markktinoti ttapahttumaa myös omtissa verkosttotissaan. Suurtin osa osal-

ltisttujtistta oltiktin ttullutt mukaan ttati kuullutt ttapahttumastta enstistijassa Ilkan 

Facebook-kuttsun kautttta. Muuttama olti huomannutt myös Laptin Kansassa 

olleen puifn astiastta. Oltimme markktinotineett ttapahttumaa myös ktirjastton 

stivutilla, ifacessa, lehdtissä ja muualla, mutttta vatikuttttavtin ttapa saada osalltis-

ttujtia näyttttti olevan henktilökohttatisett konttaktttitt. 

Pajatt avastimme ttuttusttumtisletiketillä. Jokatisen ptittti kerttoa tittsesttään kak-

sti ttostiastiaa ja yksti valhe. Jäti arvatilujen varaa, mtittkä kerrottutistta astiotistta 

oltivatt valhetitta ja mtittkä ttotttta. Seuraavaksti otttimme jokatinen jonktin oman 

estineen ja kerrotimme paretittttatin stitihen ltitittttyvän ptienen ttartinan. Kuultija 

kerttoti ttartinan etteenpätin ja patisuttttti ja ltisästi stitihen uustia astiotitta. Totistttim-

me ttartinotitta, kunnes ne oltivatt ktierttäneett usetimmtilla henktilötillä. Lopuk-

sti  kerrotimme  ttartinatt  koko  ryhmälle.  Olti  hauska  kuulla,  mtitten  satimme 

muodosttettttua ttavalltististta estinetisttä ttartinotitta estimerktiksti kuustta ttuodutistta 

mattkamutisttotistta ttati avatimtistta, jottka atina löyttytivätt ttati mummon kuudesttti 

laukeavtistta juomapullotistta. 

Seuraavaksti  stitirrytimme  varstinatistitin  ttartinotihtin.  Aluksti  kerrotimme 

sana kerrallaan ttartinaa, joka ttällä kerttaa kerttoti setittsemästtä sustihukastta ja 

hutilustta. Tartinaan ttulti tihme kyllä selkeä rakenne ja se myös lopputi mel-
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ketin tittsesttään montien hullunkurtistten vatihetiden jälkeen. Harjotittus vaattti 

ptienttä hetittttäyttymtisttä ja tittsesensuurtin unohttamtistta. Mtikä ttahansa sana olti 

hyvä, etikä ollutt mtittään otiketitta vatihttoehttoja. Jattkotimme seuraavaksti haas-

ttavammalla  harjotittuksella.  Kerronnan  ttueksti  satimme  valmtitiksti  ttehttyjä 

muuttaman sanan stisälttävtiä lappuja, jotissa lukti enstimmätinen lause stitittä, 

mtitten ttartina jattkuti.

Loppu ptittti kekstiä tittse. Kun ttartinaa eti enää tittse osannutt luonttevasttti ja 

ttauotttta  jattkaa,  ntitin  seuraava  ptitirtissä  lukti  oman  lappunsa  ja  jattkoti  ker-

ronttaa. Tällä latilla satimme atikaan romantttttisen ttartinan laavahtirvtiösttä ja 

busstimattkastta.  Lopuksti  rauhotittutimme  ktirjotittttamaan  ykstin  lyhytittä  ttarti-

notitta, jottka lopuksti oltisti ollutt mahdolltisuus vtielä lukea. Muuttama rohkea 

uskalttauttuti oman kerttomuksen myös estittttämään, mutttta ttärketinttä olti se, 

ettttä oltimme ptittäneett hauskaa keskenämme. 

Osalltisttujatt ptitttivätt kovasttti pajastta. Myös muuttamatt muutt nuorttenosas-

ttolla samaan atikaan vtieratilleett potisttutivatt hymy huultilla. Sanattatitteen mer-

ktittys nuortten kasvamtisen ttukemtisessa ja oman tidentttitteetttin löyttämtisesttä 

on ttärkeä. Sanattatideharjotittukstilla luottettttavassa ympärtisttössä kasvattettaan 

tittseluottttamustta ja tilmatisua. Letikketihtin osalltisttumtinen ja ttartinotiden estitt-

ttämtinen vaatttiti hetittttäyttymtisttä, mutttta myös palktittsee. Katikkea eti ttarvtittse 

ottttaa ntitin vakavasttti.

Mtinä olen,  stinä olett – jultistte- ja kortttttipaja

Mtinä olen -pajotissa yhdtistttimme sanattatidetttta askartteluun. Tarkotittuksena 

olti lyhyessä pajassa ttehdä ktirjastton potisttolehdtisttä kuvtia, sanoja ttati ktirjati-

mtia sommtittellen oma jultistte ttati korttttti, joka kuvasti tittseä ttati kavertia. Jo-

katinen sati ttuoda omaa persoonalltisuuttttaan estitin sanojen ja kuvtien ltisäksti 

myös  sommtittttelulla.  Joukostta  erottttutivatt  nopeasttti  analyytttttisett  luontteett, 

jotiden sanatt oltivatt suortissa ja ttarkotissa rtivetissä ja ttotisaalla ttatitteelltisem-

matt ttyyptitt, jottka saattttotivatt järjesttää sanansa vatikkapa sptiraaltitin.

Nätihtin pajotihtin satimme hyvtin osalltisttujtia tilmotittttamalla ntitisttä ettukä-

tteen  koulutille  ja  muokkaamalla  ajankohdatt  koulujen  opettukseen  sopti-

vtiksti. Pajatt ajotittttutivatt koulujen ttotiseksti vtitimetiselle vtitikolle, jollotin myös 

opettttajtilla on ttapana kekstiä jottatin ttavalltisestta potikkeavaa. Pajatt sujutivatt 
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hyvtin. Muuttamaa potikkeustta lukuun ottttamatttta katikkti sativatt ttyön atikati-

seksti.  Sanattatitteen  luontteen  mukatisesttti  tittse  mattka  olti  ttärkeämpää  kutin 

lopputtulos. Hyvä yhttetishenkti, hauskuus ja luova yhdessä ttekemtinen ko-

rosttutivatt. 

Oltimme myös opptineett atikatisemmtistta ttyöpajotistta sen, ettttä ttällä kerttaa 

osalltisttujatt olti suoraan kuttsuttttu ttyöpajaan. Emme olleett pelkktien sattun-

natistten osalltisttujtien armotilla. Jattkon kannalttaktin nuortten ttavotittttamtinen 

on  helpotintta  ttehdä  opettttajtien  kautttta.  Mutitta  kanavtia  ovatt  estim.  harras-

tteryhmätt ja nuortisotttilatt, mutttta ntitiden kautttta ttavotittttaa vatin murtto-osan 

koko tikäryhmästtä. 

Suunntittttetilla  on  vtielä  syksyksti  parti  tttitivtisttä ktirjattratilertipajaa,  jotitta 

emme  saaneett  opettttajtien  atikattaulutistta  johttuen  ttotteuttettttua  keväällä.  Al-

kusyksyn ktitiretiden ttaktia voti olla, ettttä nämä pajatt ttotteuttamme vastta hank-

keen  loputtttua,  kun  soptiva  atika  sekä  koulutille  ettttä  ktirjasttotille  järjesttyy. 

Mallti ttratilertipajojen ttotteuttukseen on jo suunntittelttu YHTEYS-hankkeen 

atikana. 
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Lopuksti

YHTEYS-hankkeen  atikana  järjesttettytisttä  ttyöpajotistta  optitttttitin  paljon.  Pa-

jojen  ajotittttamtinen  luonttevaksti  osaksti  koulujen  atikattauluja  ltisästi  ntitihtin 

osalltisttujtien  määrää  samotin  kutin  markktinotinttti  ja  muu  yhttetisttyö  opett-

ttajtien  kanssa.  Ykstinkerttatisett  tideatt  ttotimtivatt  ttyöpajotissa  parhatitten,  stillä 

monesttti nuortilla olti rajattusttti atikaa pajaa vartten. Mtikälti ktirjasttossa löyttyy 

tinnosttustta ja atikaa perusttehttävtien hotittamtisen jälkeen, ntitin ertilatistia sana-

ttatidepajoja ttati mutitta ktitinnosttavtia ttapahttumtia votistimme järjesttää jattkos-

saktin  ltisää.  Parastta  antttia  pajotissa  olti  renttouttunutt  yhdessäolo  ja  tittsensä 

tilmatisu.

Atiemmtin Rovantiemen ktirjasttossa säännölltisesttti ttotimtinutttta sanattatide-

kerhoa mutisttellaan edelleen lämmöllä, mutttta nykytttilantteessa sen käyn-

ntisttämtinen edellyttttätisti yhttetisttyöttä mutiden ttahojen kanssa. Todennäköti-

sesttti  ktirjastto  eti  ykstin  nykytisellä  henktilösttöllä  kykene  stittä  järjesttämään. 

Yksti vatihttoehtto oltisti saada kyttkettttyä ktirjastto ja opettttajtiksti optiskelevtien 

optinnott entttisttä enemmän ttotistitinsa. Jo nytt luokanopettttaja optiskeltijatt käy-

vätt  vtieratilulla  ktirjasttossa,  jossa  hetille  estittellään  ktirjastton  palvelutitta  ja 

vtinkattaan uustia lastten- ja nuorttenktirjoja. Optiskeltijatt ovatt ptittäneett myös 

sattunnatisesttti sattulauanttatitta. Yhttetisttyöttä votisti kutittenktin syventtää. Oltistiko 

yksti mahdolltisuus vatikka saada optiskeltijatt vettämään sanattatidepajoja osa-

na  optinttojaan  ptientissä  ryhmtissä?  Ertikotisttumtismahdolltisuudett  votistivatt 

olla  vatikka  ktirjavtinkkaus,  tttiedonhaku  ja  sanattatide.  Yhttetisttyö  edellyttttää 

suunntittelmalltisuutttta ja keskusttelua, mutttta mahdolltistta se oltisti kyllä.
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K

Eltina Vesalatinen       

Tartinotiden ttakana suurett merktittyksett
Kansalatisoptistto,  henktiretikä elämään 

ansalatisoptisttossa optiskeleva ttati harrasttava eti usetin ajattttele tte-

kevänsä mtittään kovtin tihmeelltisttä käydessään kurssetilla. Kyn-

nys osalltisttua on mattala. Voti koketilla uutttta ja rtikkoa rajojaan 

ttati harrasttaa tittselleen lähetisttä, ttuttttua ja tturvalltistta. Monett ha-

keuttuvatt kurssetille stiksti, ettttä stitittä saa hyvää vasttapatinoa ttyölle ttati mutille 

arktistille astiotille. Eläketikätisett kerttovatt, ettttä kurssetilla käymtinen ryttmtittttää 

arkea ja voti jopa olla vtitikon kohokohtta. 

Jos optiskeltijotiltta kysyy, mtittä kansalatisoptisttossa optiskelemtinen on an-

ttanutt, vasttaus on usetin: ”se nytt on vatin sellatistta mukavaa harrasttamtistta”. 

Kun stitttten lähdettään avaamaan kokemukstia ttarkemmtin, paljasttuu usetin 

ptinnan altta paljon suuremptia merktittykstiä. Ihmtinen alotittttaa varovatisesttti 

ttähän  ttyyltitin:  ”Olen  optiskellutt  ktieltiä  kansalatisoptisttossa”.  Hettken  kulutt-

ttua hän saattttaa jattkaa: ”Eti mtinulla ollutt muuttakaan ttekemtisttä stillotin, kun 

hotidtin vauvaa kottona”. 

Stitttten ttartina jattkuu: ”Ktielen opptimtinen on avannutt mtinulle monen-

latistia  mahdolltisuukstia  myös  ttyöelämässä.  Olen  saanutt  ttotimtia  sellatistissa 

ttehttävtissä, jotihtin harvalla rtitittttti ktieltittatitto”. Lopuksti vtielä optiskeltija matintitt-

see, kutinka ktieltten opptimtinen eti ole ollutt pelkkää ktielen opptimtistta, vaan 

sen avulla on auennutt kokonatinen kulttttuurtimaatilma. 

Lopultta ttartinastta on kuortiuttunutt montta hyvtin syvää ja tihmtiselämässä 

patinavaa kerrostta: sostiaaltisett konttaktttitt, mtielekäs ajanvtietttto, uuden oppti-

mtinen,  ttyöelämässä  menesttymtinen  ja  kulttttuurtisen  osaamtisen  vahvtisttu-

mtinen. Enää eti ollakaan ativan ptientten astiotiden äärellä! Kansalatisoptistto 

votiktin olla atikamotinen henktiretikä.

Kansalatisoptisttojen ltititttto ja YHTEYS-hanke ttotteutttttivatt keväällä 2014 

kaksti  optisttolatisyhdtisttystten  ttartinattupaa.  Totinen  ptidetttttitin  Helstingtin  ttyö-

väenoptistton  optisttolatisyhdtisttyksen  kanssa.  Totisessa  ttartinotiden  äärellä 

kohttastivatt  kaksti  Jyväskylässä  ttotimtivaa  optisttolatisyhdtisttysttä:  Jyväskylän 
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kaupungtin ttyöväenoptistton optisttolatisyhdtisttys ja Jyväskylän seudun kan-

salatisoptistton Jkl mlk:n optisttolatisyhdtisttys. 

Tartinotitta on koottttu kohtta vuoden ajan myös Kansalatisoptisttojen ltititton 

ylläptittämälle  kansalatisoptisttott.if-stivusttolle.  Stivusttossa  kesketisen  aseman 

ovatt saaneett optiskeltijotiden ja opettttajtien ktirjotittttamatt kursstikokemuksett. 

Ihmtistten vaatttimattttomuus on ttullutt estille sekä ptidettytissä ttartinattuvtissa ettttä 

kursstikerttomukstissa.  Sama  omtien  kokemustten  merktittystten  ptienenttely 

paljasttuu usetin myös ertilatistissa kansalatisoptisttoja koskevtissa lehtttijuttutissa. 

Myös  narratttitivtistta  ttapaa  estittellä  kansalatisoptisttottyön  vatikuttukstia  on 

usetin vähätteltty. Yleensä pyrtittään löyttämään numeertistia mtittttaretitta, jotilla 

votittatistitin kuvatta ttotimtinnan vatikuttukstia vakuuttttavasttti. Ntitin haluttaan var-

mtisttaa  rahotittus  ja  päättöksenttektijötiden  ttukti.  Totimtinnan  vatikuttukstia  on 

kutittenktin vatikea pukea numerotiksti; stitinä menettettään jottatin olennatistta.

Mtikä stitttten satisti tihmtisett luottttamaan enemmän omtitin kokemukstitin-

sa? Luottttamaan ntitihtin ntitin paljon, ettttä uskalttatisti jakaa ne myös mutiden 

kanssa? Tartinattuvassa kerrottaan ttartinotitta luvan kanssa, ttartinotitta otiketin 

kuttkuttellaan estille. Varovatisesttti alkanutt juttusttelu saa parhatimmtillaan ati-

kaan avotimen kokemustten ja mutisttojen jakamtisen. Tartinattuvassa reifek-

ttotidaan  henktilökohttatistta,  vtitivyttään  kokemuksen  äärellä,  ammennettaan 

stitittä. 

Ptidän kokemustten äärelle pysähttymtisttä ertittttätin ttärkeänä, se on avatin 

myös uuden luomtiseen ja otivallustten synttymtiseen. Jolleti koettttua ole atikaa 

pureskella – ttartinotida uustiksti, jakaa ja tihmettellä – eti välttttämättttä koskaan 

ttulla kehtittttäneeksti mtittään etteenpätin. Kokemus patinuu nopeasttti seuraa-

vtien alle.

Optiskelun hyödytt kasvavatt kutin lankakerä

Eurooppalatisessa atikutiskouluttuksen hyöttyjä selvtittttäneessä Beneiftts oif Lti-

ifelong Learnting elti BeLL-ttuttktimuksessa (2014) on huomattttu, ettttä tihmti-

sett etivätt sponttaantisttti osaa kuvatta atikutisoptinttojen merktittysttä syvälltisesttti. 

Kysyttttäessä he kutittenktin ttunntisttavatt lukutistia vatikuttukstia. Tuttktimukseen 

osalltisttunetistta  enemmtisttö  kokti  optiskelun  anstiostta  optiskelumotttivaatttion, 

sostiaaltisen kanssakäymtisen ja hyvtinvotinntin sekä ttyyttyvätisyyden ltisään-

ttyneen.
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Hyödytt kasvavatt kutin lankakerä. Kerän sydämen muodosttavatt yksti-

lölle tittselleen synttyvätt osalltisttumtisen kokemuksett. Langan ktierttäessä al-

kavatt vatikuttuksett ulottttua opptijan perheeseen, ysttäväptitirtitin ja laajempaan 

sostiaaltiseen konttekstttitin: luottttamus ltisäänttyy, usko omtitin kykytihtin van-

hempana ja ttyönttektijänä paranee, hyvtinvotintttia synttyy. Ihmtisett havatittse-

vatt, ettttä osaamtinen ltisäänttyy, tinnosttus kasvaa ja stittä myöttä myös jaksaa 

paremmtin. Katikkti nämä ttektijätt edtisttävätt myös ttyöelämässä vtitihttymtisttä ja 

onntisttumtistta.  Vatikuttuksett  ulottttuvatt  ykstilösttä  atina  yhttetiskunnan  ttasolle 

asttti. Osalltisttumtinen ltisää aktttitivtisuutttta ja on ttokti myös osotittus stitittä.

Monti on valmtis mutisttuttttamaan, ettttä kansalatisoptisttott ovatt kouluttettttu-

jen natistten patikkoja samaan ttapaan kutin tteattttertitt ja museott. Hyvtinvotivatt 

osaavatt ottttaa tittselleen hyvää, joka ltisää hetidän hyvtinvotintttiaan entttisesttään. 

BeLL-ttuttktimuksessa havatitttttitin kutittenktin jottaktin hyvtin mtielenktitinttotistta: 

mtittä hetikompti kouluttusttaustta optiskeltijalla on, stittä enemmän atikutisoptis-

kelu  ttuottttaa  hyöttyjä.  Parhatimmtillaan  optiskeltijan  optiskelumotttivaatttio  ja 

usko tittseen ltisäänttyvätt ntitin paljon, ettttä optiskelu kansalatisoptisttossa ttotimtiti 

ktimmokkeena mutihtinktin optinttotihtin. 

Monett vähän kouluttettutt mutisttavatt kouluatikaa pahalla. He etivätt ken-

ttties ole koskaan saaneett postitttitivtistia opptimtisen kokemukstia. Tällä ttavalla 

vapaan stivtisttysttyön mattalan kynnyksen optiskelu voti madalttaa kutilua erti-

latisen kouluttusttausttan omaavtien tihmtistten vältillä. Optiskelustta voti saada 

uuden ktiptinän. Ertittytisesttti nuortilla vapaattavotittttetisett optinnott ltisäävätt ttun-

netttta  oman  elämän  halltinnastta.  Monett  kuvatilevatt  kansalatisoptisttoa  elä-

mänsä henktiretiäksti. 

Stivtisttysttotimenjohttajana ja kansalatisoptistton rehttortina ttotimtinutt Ptirkko 

Mäkelä (2014) ttörmästi haasttatttteluttuttktimuksessaan henktiretikä-mettaiforan 

käyttttöön. Haasttattttelutissa kävti tilmti, ettttä kotttiätidtitt saavatt hengähttää kurs-

setilla arktististta askaretistta. Nuorett saavatt mahdolltisuuden ttotteuttttaa tittseään 

estimerktiksti  kehtittttämällä  ptittkäjänttetisesttti  ttatittojaan  ltitikunnassa,  ttansstissa 

ja  mustitiktissa.  Mäkelän  haasttattttelutiden  mukaan  kurssetilla  opettttamtinen 

olti henktiretikä myös opettttajtille, jottka oltivatt eläkkeellä, ttyöttttömtinä ttati tte-

ktivätt mutitta ttötittä pätivtistin.
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Mtisttä synttyy kansalatisoptistton ttartina?

Juhana Torkkti (2014) pohtttiti valttaa ja puhevtiestttinttää kästittttelevässä ktirjas-

saan, mtitten yrtittys voti luoda oman ttartinansa ja päättyy stitihen, etttteti yrtittyk-

sen ttartinaa voti ketinottekotisesttti luoda. Hänen mukaansa ttartinan luovatt ne 

tihmtisett, jottka jouttuvatt yrtittyksen kanssa ttekemtistitin. Kun tihmtisett kokevatt 

hyvää, se saa hetissä atikaan tiloa, ktitittolltisuutttta ja halua kerttoa kokemuk-

sensa etteenpätin. Hyvää ttekevä yrtittys saa ympärtilleen joukon lähetttttilätittä, 

jottka kerttovatt stitittä hyvää ttartinaa. Yrtittyksen kannattttaa kuunnella astiak-

katittaan  ja  rohkatistta  henktilösttöään  kerttomaan  katikestta  stitittä,  mtisttä  ovatt 

ylpetittä ja tilotistia. Ntitin synttyy yrtittyksen atitto ttartina. 

Myös kansalatisoptisttojen ttartina synttyy ttartinotistta, jotitta tihmtisett ttoretilla 

ja tturutilla ntitisttä kerttovatt. Estimerktiksti Kansalatisoptisttojen ltititton syksyllä 

2013 käynntisttämä verkkoadressti ja sen kommentttttipalstta olti yksti ttällatinen 

ttartinotiden  kerronnan  areena.  Adresstin  allektirjotittttaneett  vaatttivatt  kansa-

latisoptisttojen ttulevatisuuden ja rahotittuksen tturvaamtistta ja jätttttivätt verkko-

adresstitin runsaasttti kommentttteja ttyön ttärkeydesttä.  Lukutisatt kursstilatistten 

kommentttitt ja kerttomuksett, ttokatisutt ja ktirjotittuksett muodostttivatt ptientten 

ttartinotiden palapeltin, jostta synttyy ttartina kansalatisoptisttotistta. 

Kansalatisoptistto  ttuo  vtirtikketittä  sekä  opptimtis-  ja  harrasttamtismahdollti-

suukstia elämään.

Optistton olemassaolo mahdolltisttaa aktttitivtisen elämänttavan, johon kuuluu 

uuden opptimtinen ja harrasttamtinen. Monett kerttovatt, ettttä kurssetilla käy-

mtinen ptittää mtielen vtirkeänä. Eräs opptija kuvaa astiaa nätin: ”Ertinomatinen 

mahdolltisuus saada omalla patikkakunnalla vtieraan ktielen opettustta ja pti-

ttää mtielti vtirkeänä ja aktttitivtisena.”

Optiskelu kansalatisoptisttossa voti olla ttärkeää vasttapatinoa ntitin ttyössä-

käyvälle kutin ttyöttttömälle ttati eläkelätisellektin: ”Totimtintta  on  ttärkeä  vara-

ventttttitilti nytt ttyöttttömäksti jäänetille estimerktiksti.” Optiskelu voti ltitittttyä monen-

latistitin  elämäntttilanttetistitin  ja  ttarpetistitin.  Monti  optiskelee  omaksti  tilokseen 

mutttta myös ttatittoja, jotitta tilman eti pärjätisti arjessaan. Estimerktiksti tttietto- ja 

vtiestttinttättekntisett ttatidott ovatt sellatistia, jotihtin useatt atikutisett ttarvtittsevatt ttu-

kea. Eräs kursstilatinen kerttoo: ”Yrtittän tittse paranttaa muun muassa tttiettoko-

neen halltinttaa, ettttä pärjään optiskelussa. Työvotimattotimtisttossa eti ole kurs-

stittustta ttähän.”
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Optiskelu  voti  olla  myös  ptittkäatikatinen  unelma,  jotta  on  jouttunutt  lyk-

käämään mutiden ktitiretiden ttaktia. Unelma odottttaa soptivaa hettkeä ttotteu-

ttuakseen  ja  kun  vtihdotin  tttilatisuus  ttarjouttuu,  optinnotistta  ttuleektin  otikea 

elämänprojekttti. On ntitittäktin, jottka ovatt ptittkään haavetilleett ttatitteen tteostta 

ja löyttävätt kursstilla lahjakkuuttensa ja ttekemtisen tilon. Monesttti lukee leh-

dtisttä ttartinotitta tihmtististtä, jottka ovatt alotittttaneett ttatittetiltijanuransa kansalatis-

optistton kurssetilla. 

Eräs  kansalatisoptisttolatinen  kerttoo  omtien  unelmtiensa  ttärkeydesttä: 

”Nuoruudestta  lähtttien  olen  atika-ajotin  optiskellutt  erti  atihetitta,  mm.  ktieltiä. 

Vuorottyö on ollutt jarruttttava ttektijä, mutttta nytt eläkelätisenä on alkanutt ati-

van uusti elämä, nytt votin ttotteuttttaa mustitikktioptiskelutt, ja vtielä odottttaa sak-

sanktielti osalltisttumtisttanti. Se anttaa ntitin paljon elämänlaadulle, se ettttä votin 

ttotteuttttaa suurtimman osan haavetistta. Isttuessanti vanhatinkodtissa ketinuttuo-

ltissa, haluan vasttatta kysymykseen ettttä: ”Kyllä, ttotteutttin katikkti unelmatt!”

Kansalatisoptisttossa  optiskelemtinen  ja  harrasttamtinen  ltisäävätt  sostiaalti-

suutttta. 

Kursstitt ttarjoavatt myös maahanmuuttttajtille luonttevan patikan ttuttusttua uu-

den asutinpatikkansa tihmtistitin ja ttapotihtin: ”Mtikä on parempti ttapa maahan-

muuttttajtien ttuttusttua patikalltisväesttöön kutin optistton ryhmä. On lukematttto-

mtia ryhmtiä, jotissa ktieltittatidollakaan eti ole juurti merktittysttä ”heti” ja ”ktitittos” 

rtitittttää ptittkälle. Mukaan vatin! Vtiranomatisettktin votistivatt patttisttaa. Eti katiken 

ttarvtittse olla ertikseen hetille suunntittelttua ja kalltistta, kun valmtis ttotimtiva sys-

tteemti on olemassa.”

Usetin kuulee tihmtistten kerttovan kutinka kansalatisoptistton kautttta uudel-

le patikkakunnalle kotttiuttumtinen helpottttuti. Kursstilla tihmtistillä on yhttetinen 

ktitinnosttuksenkohde ja ttuttusttumtinen on helppoa: ”Som nytinifyttttad ti kom-

munen ifck jag snabbtt nya bekantta och hade ttrevltigtt på kurser ti arbtis!”. 

Sostiaaltisuus on varstin montille ttärkeä osa optiskelua, mutttta ettenktin yk-

stinasuvatt kerttovatt usetin, kutinka eltinttärkeä optistto on sostiaaltistten suhtteti-

den luomtisessa ja ylläptittämtisessä: ”Kansalatisoptistto on mtinulle sostiaaltisen 

kanssakäymtisen  patikka  ja  opptimtisen  ahjo.  Haluan  ptittää  tittsenti  vtirkeänä, 

enkä  jäädä  mökktitin.  Ykstinasujalle  optistto  on  ttotinen  kottti.  Stiellä  on  myös 

perhettttä.” 

Kansalatisoptisttott  ttekevätt  ttärkeää  ttyöttä  yhttetiskunttamme  pahtimptien 

uhktien ehkätisemtiseksti, yksti ajankohttatistimmtistta on syrjäyttymtinen: ”Kan-
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salatisoptisttotissa opptiti ja vtirktisttyy ja mtielesttänti se nätin ollen myös vähenttää 

syrjäyttymtisttä, stillä ttotimtintta on ertittttätin sostiaaltistta.”

Eräs  koskettttava  kerttomus  ktieltioptinttojen  merktittyksesttä  tihmtistten  vä-

ltisessä kanssakäymtisessä ktitteyttyy ttähän lauseeseen: ”Ktieltittatitto on välttttä-

mättön, stillä lapsenlapsenti puhuvatt vatin asutinmaansa ktielttä.”

Kurssetille osalltisttumtinen on ennalttaehkätisevää tterveydenhotittoa.

Ihmtisett  ovatt  huomanneett,  ettttä  kansalatisoptistton  ttarjoama  yhttetisölltisyys 

ja sostiaaltisett konttaktttitt votivatt vatikuttttaa tterveytteen ja ertittytisesttti mtielentter-

veytteen. Seuraava stittaattttti puhuu puolesttaan: 

”Jos kansalatisoptisttoja eti otis, kutinka monti muutta mtielenvtirkeyttttä kekstiä 

votis, stillotin ltitian monti sostiaaltisestta elämästtä otis potis ja mtielentterveyson-

gelmtiltta eti välttttyä votis, oti voti! Stitis Kansalatisoptisttojen pakko ttotimtia otis!” 

Totinen mutisttuttttaa, kutinka tilotiseksti ttotistten ttapaamtinen ttekee: ”Man bltir 

på gotttt humör atttt tträifa andra mänskor. Behovett av hälsottjänstter (bl.a. dep-

resstion pga ensamhett) mtinskar.”

Ptientillä  patikkakunntilla  huoltta  herättttää  vatihttoehttotistten  harrasttustten 

puutte, mtikälti kansalatisoptisttoa eti oltistikaan: ”Ennaltta ttehttävä ttyö kunnon 

ja mtielentterveyden partissa on halvtintta kuntttien kukkarolle. Jos patikkakun-

naltta kattoaa harrasttusmahdolltisuudett, ntitin kaljakupptilaanko katikkti mene-

vätt?” Kansalatisoptistto on halpa ttapa ptittää tihmtisett elämässä aktttitivtistina.

Vatikuttuksett  ulottttuvatt  mtieleen  ja  ttotttta  kati  myös  kehoon.  Kansalatis-

optisttotissa voti harrasttaa ttansstia, jumppaa, kunttoltitikunttaa, rettketilyä ja ntitin 

edelleen. Ltitikunttakursstille osalltisttunutt kerttoo ajattukstisttaan: ”Kansalatis-

optisttojen  kurssetistta  monti  on  ennalttaehkätisevää  tterveydenhotittoa.  Vältillä 

ttuloksen huomaa hetttiktin tittsessään, kun ltitikuntta paranttaa orasttavan selkä- 

ttati ntiskavativan”.

Kansalatisoptistto on mattalan kynnyksen opptilatittos, joka ttarjoaa jokati-

selle  mahdolltisuuden  olla  osalltinen.  On  montia  tihmtistiä,  jottka  ovatt  vaa-

rassa jäädä optiskelumahdolltisuukstien margtinaaltitin tilman katiktille avotintta 

kansalatisoptisttoa: ”Nuorett jottka ovatt eläkkeellä, satiraslomalla/ määräatikati-

sella kunttouttusttuella hetillä eti ole mahdolltisuutttta mennä mtinnekään muu-

alle optiskelemaan. Vanhuksett jottka ovatt eläkkeellä he pysyvätt vtirketinä, kun 

saavatt optiskella uustia ktieltiä ttati käydä mutilla harrasttekurssetilla.”

Kansalatisoptistto voti anttaa tihmtisen elämään syvää merktittysttä ja stisäl-

ttöä: ”Käyn maalausryhmässä ja entttisötintttiryhmässä. Olen eläkkeellä, aluksti 
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masennuksen  ttaktia,  nytt  vanhuuseläkkeellä.  Nämä  ttapahttumatt  [kursstilla 

käymtinen] ovatt henktiselle hyvtinvotinntille ertittttätin ttarpeelltistia. Tapaan muti-

tta tihmtistiä (asun ykstin), optin uustia ttatittoja, olen tinnosttunutt nätisttä vältipäti-

vtinäktin. Anttavatt elämälle stisällön. Kästillä ttekemtinen ja luomtinen ptittävätt 

mtinutt elämässä ktitinnti. Vätittän etttten enää ttarvtittse ntitin tttitivtisttä tteraptiaa kutin 

atikatisemmtin. Tunnen ettttä ativottotimtinttantiktin vtirktisttyy - ehkätiseekö ttati stitir-

ttääkö dementttiaaktin, ttunnen ntitin kutittenktin?”

Kansalatisoptisttojen olemassaolo ltisää ttasa-arvoa.

Kansalatisoptisttott ltisäävätt kansalatistten vältisttä ttasa-arvoa ja ttasotittttavatt osal-

ltisttumtismahdolltisuukstia. Monti kommenttetistta puhuu juurti vähävaratistten 

puolestta: ”Nykytisett  maksutt  ovatt  atika  kohttuulltisett  ja  mahdolltisttavatt  har-

rasttamaan katikketin vähävaratistimmattktin.”  ”Köyhtille mahdolltistta optiskella 

ja kehtittttää tittseään.” Mtikälti ttällatistta yhttetiskunnan ttukemaa harrasttamtis-

mahdolltisuutttta  eti  oltisti,  monti  puttoatisti  kelkastta  kokonaan: ”Osalle  tihmti-

stisttä  on  ttaloudenktin  kannaltta  ttärkeä,  kansalatisoptisttott  ltisäävätt  mahdollti-

suukstia ttasapuoltiseen harrasttusttotimtinttaan ntitillektin, jotille kaupalltisemmatt 

vatihttoehdott ovatt ltitian kalltititta.”

Kansalatisoptisttott  edtisttävätt  alueelltistta  ttasa-arvoa.  Ilman  kansalatis-

optisttoa ettenktin ptientillä patikkakunntilla eti välttttämättttä ole mtittään muutta 

patikkaa,  jossa  harrasttaa  ja  optiskella.  Kansalatisoptisttojen  stitiptien  suojtissa 

ttotimtiti jos jonktinlatistta ttotimtinttaa atina näyttelmäptitiretisttä kuorotihtin saakka. 

”Ettenktin ptientillä patikkakunntilla monett kuorott ttotimtivatt kansalatisoptisttojen 

kurssetina. Ilman optistton ttukea kuorottotimtintta loppuu nopeasttti. Harrasttus-

ttotimtinttaa eti muuttenkaan ole ltitikaa ptientillä maalatiskyltillä.” 

Maankattttava  opptilatittostten  verkostto  on  ttaannutt  sen,  ettttä  jokatisessa 

ptienemmässäktin kylässä on ollutt mahdolltisuus kehtittttää tittseään. ”Kansa-

latisoptisttojen  harrasttuskursstitt  ovatt  ativan  välttttämättttömtiä  varstinktin  maa-

seudulla  ja  varttttuneelle  väesttölle.  Eti  atina  voti  lähtteä  kauas”, mutisttuttttaa 

Maalatisttyttttö 74 vuotttta. 
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Tartinatt koskettttavatt - mtiksti ntitiden patinoarvoa vähättellään?

Ktirjotittuksenti alussa pohdtin, mtiksti narratttitivtistta ttapaa estittellä kansalatis-

optisttottyön  vatikuttukstia  vähättellään.  Mtiksti  ttotimtinnan  vatikuttukstia  yrtitte-

ttään väktistin kuvatta numeertistilla mtittttaretilla, vatikka ntitiden kautttta mene-

ttettään  monesttti  jottatin  olennatistta?  Mtitten  äsketisen  palapeltin  kuvan  oltisti 

votinutt muuttttaa numeertiseksti mtittttartiksti ttati tttilasttoksti? Samastta astiastta kati 

puhuti myös Kansalatisoptisttojen ltititton Tammtisemtinaartissa 2014 puheen-

vuoron ptittänytt ruottsalatisproifessorti Berntt Gusttavsson (2014) sanoessaan, 

ettttä oltisti ttärkeää ttehdä näkyväksti ntimenomaan vapaan stivtisttysttyön atidott 

hyödytt, etikä vatin sen tteknologtis-ttaloudelltistia hyöttyjä. 

Gusttavsson on ollutt mukana ttuttktimuksessa, jossa karttotittetttttitin vapaan 

stivtisttysttyön  yhttetiskunnalltistia  hyöttyjä.  Hän  puhuti  tteknologtis-ttaloudellti-

sen systteemtin yltivallastta, joka ttällä hettkellä maatilmaa halltittsee. Se johttaa 

stitihen, ettttä myös vapaa stivtisttysttyö yrtittttää epättotivotisesttti osotittttaa ttotimtin-

nan hyödytt tteknologtis-ttaloudelltisen maatilman vtitittekehykseen soptivaksti, 

kun ttodelltisuudessa vapaa stivtisttysttyö eti puhu sen kanssa latinkaan samaa 

ktielttä. 

Ttilantteessa on yhttymäkohtttia mettaifortien ja rtinnasttukstien käyttön val-

ttaan, jotta olen monesttti pohtttinutt. Estimerktiksti ltitike-elämän sanasttoa vyö-

ryttettään  opettusalalle,  jossa  kutittenktin  valltittsee  ativan  erti  latinalatisuudett. 

Opettttajtistta  ttehdään  palvelunttuottttajtia,  optiskeltijotistta  astiakkatitta  ja  ntitin 

edelleen.  Seurauksett  votivatt  olla  hurjtia,  koko  optinttojen  dynamtitikka  voti 

hätirtitinttyä ja kansalatisoptistton ydtinttehttävä hämärttyä. Synttyy suurti epävar-

muus stitittä, mtittä ptittätisti ttehdä, mtihtin ptittätisti kesktittttyä ja kenen ttotivetistitin 

vasttatta.

Mtikä stitttten on syy stitihen, ettttä narratttitivtistta lähesttymtisttapaa väheksy-

ttään?  Mtiksti  sanalltistia  perustteluja  ptidettään  vähemmän  ttärketinä  ja  rele-

vanttttetina päättöksentteossa? Yksti vasttaus voti ltitittttyä stitihen, ettttä ttartinotiden 

valttaa pelättään. Tartinotilla on atina pyrtitttty vatikuttttamaan. Suurmtiehett ovatt 

harjotittttaneett ttartinan kerronnan ttatittojaan, jotiden avulla he ovatt vakuutttta-

neett tihmtisett mtillotin mtisttäktin - etivättkä atina ntitin hyvtisttä astiotistta. Ovattko 

ttartinatt ltitian pelottttavtia? 

Kenttties  koettaan,  ettttä  ttartinotiden  votimaa  on  ltitian  vatikeaa  vasttusttaa. 

Onko  syy  vähättttelyyn  se,  ettttä  omakohttatistten  kokemustten  ja  ttartinotiden 

kautttta kerrottttuja vatikuttukstia pyrtittään ttorjumaan, koska ttartinaa votidaan 
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käyttttää myös mantipulatttitivtisesttti? Stikstikö ntitittä myös pelättään etikä ttartinoti-

den auttentttttisuutteen uskotta? Onhan senttään ttotttta, ettttä ltitikkeellä on myös 

sellatistia ttartinotitta, jotiden ttarkotittusperätt jäävätt hämärtiksti. On myös ttotttta, 

ettttä menesttynytt ttartina eti ole koskaan ttäydelltinen kuvaus olemassa olevas-

tta tttilantteestta. Se on valtinttaa ja merktittyksenanttoa.

Mtitten  stitttten  saattatistitin  vapaan  stivtisttysttyön  atittoja  hyöttyjä  kuvaavatt 

ttartinatt  ja  kokemuksett  näkyvtiksti?    Juhana  Torkkti  (2014)  ktirjotittttaa,  ettttä 

menesttyäkseen  on  ttartinassa  olttava  merktittysttä  ja  ttunnetttta.  Tartina  muo-

dosttuu katikestta stitittä, mtikä jonktin astian yhtteydessä ttunttuu merktittyksel-

ltisttä ja etteenpätin kerttomtisen arvotiseltta. Monttako ttartinaa kansalatisoptis-

tton elvyttttävästtä ja vtirktisttävästtä votimastta ttarvtittaan, ettttä vakuuttutt? Joskus 

rtitittttää yksti, joskus eti ttuhattkaan rtitittä. Optiskeltijotiden kerttomaa atittoa kan-

salatisoptisttottartinaa kuulee monestta suustta, kunhan vatin pysähttyy kuun-

ttelemaan.
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Juha Kaupptinen

Patinetiden purkua ja opptimtistta 
Mties kansalatisoptisttossa

tiestten suhdetttta eltintikätiseen opptimtiseen ja atikutisoptiskeluun 

on kästitteltty vtitime vuostina montissa ttuttktimukstissa. Estimer-

ktiksti Anna Saravo (2006) havatittsti kansalatisoptisttossa optis-

kelevtien  natistten  ja  mtiestten  optiskelumotttivaatttiotissa  eroja. 

Kati Ktivtirantta (1998) pyrkti löyttämään sytittä stille, mtiksti mtiehett osalltisttuvatt 

kansalatisoptistto-optinttotihtin  selvästtti  natistia  vähemmän.  Hän  halusti  myös 

selvtittttää  stittä,  mtillatisett  kursstitt  satistivatt  mtiehett  tinnosttumaan  optiskelustta. 

Anu Antttinojan (2011) mukaan kansalatisoptisttott ovatt myös tittse vahvtistta-

neett natisvalttatistta mtieltikuvaa, kun ne ovatt kursstiestittttetidensä pääktirjotittuk-

stissa nosttaneett estitin ykstittttätististtä kurssetistta estimerktiksti ptittstinnypläyksen 

ttati ktierrättysompelun.

Antttinoja  pohtttiti  ttuttktimuksensa  yhdessä  alaluvussa  ttarkemmtin  stittä, 

mtitten  ptittstinnypläysmtieltikuvatt  vatikuttttavatt  kansalatisoptisttojen  timagoon. 

Mtiehett ptittävätt koko ptittstinnypläys-sanaa jottenktin alenttavana, mutttta ttoti-

saaltta sekä mtiehett ettttä natisett ovatt stittä mtielttä, ettttä nypläyksen kalttatistten 

pertinnettatittojen vaaltimtinen on osa kansalatisoptisttojen ydtinttehttävää. Ntitin 

ollen  nypläyskurssetistta  eti  mtissään  ttapauksessa  saa  luopua  timagolltististta 

sytisttä. Markktinotinntin ketinotin on kutittenktin varmtisttettttava se, etttteti kan-

salatisoptisttotistta enää nykypätivänä synny kuvaa pelkktinä eläkelätisrouvtien 

ptittstinnypläyskerhotina. (Antttinoja 2011, 61–65.)       

Verttauskohdan kansalatisoptisttossa optiskelulle ttarjoaa Mtikko Matttttilan 

(2007) ktirjotittttama Mtiehtiä  kesäyltioptisttoon -hankkeen loppuraporttttti. Ra-

portttin mukaan kesäyltioptisttojen optiskeltijotistta suurti enemmtisttö on natistia 

ennen katikkea stiksti, ettttä ntitiden opettusttarjontta patinottttuu vahvasttti natis-

valttatistille sostiaalti- ja tterveys- sekä opettus- ja kasvattusalotille. Kesäyltioptis-

ttojen ttultistiktin laajenttaa opettusttarjonttaansa estimerktiksti otikeustttietteeseen, 

markktinotintttitin,  johttamtiseen  ja  ttaloustttietteeseen,  jos  ne  haluavatt  saada 

ltisää mtiesoptiskeltijotitta. 

M
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Raporttttti  ktitinntittttää  huomtiotta  myös  stitihen,  ettttä  mtiehett  ptittävätt  kesä-

yltioptisttojen markktinotintttia ja tttiedottustta rtitittttämättttömänä ja huomaamatt-

ttomana.  Mtiehett  katipaavatt  kesäyltioptisttojen  estittttetistitin  ltisää  ertittyypptisttä 

vtisuaaltisuutttta  ja  kuvtia.  Ltisäksti  kesäyltioptisttott  votistivatt  hyödynttää  ntitin 

kuttsuttttua ttartinamarkktinotintttia elti ltisättä kotttistivutilleen mtiesoptiskeltijotiden 

omtia kerttomukstia optiskelustta. Varstinktin markktinotinntin osaltta raportttis-

sa estittellytt ttotimenptitteett ovatt yletisttettttävtissä koko vapaan stivtisttysttyön ken-

ttälle, myös kansalatisoptisttotihtin. (Matttttila 2007, 54–60.)

Seuraavassa  kästittttelen  mtiestten  suhdetttta  kansalatisoptisttoon.  Artttikke-

ltinti perusttuu keskusttelutihtin, jottka kävtimme ttalvella 2013–2014 Ahjolan 

kansalatisoptistton järjesttämtissä mtiestten ifoorumetissa Tampereella. Mtillati-

stia  ehdottukstia  tttilatisuukstitin  osalltisttunetilla  mtiehtillä  olti  kansalatisoptistton 

kehtittttämtiseksti?  Enttä  mtillatinen  ttunnelma  ifoorumetissa  valltittsti?  Lopuksti 

nosttan  estille  ifoorumtien  käyttännön  seurauksett,  kutten  ttähän  mennessä 

ttotteuttuneett ltisäyksett Ahjolan kursstittarjonttaan ja mtiestteeman jattkokehtitt-

ttelyn.  

Mtiestten ifoorumtitt

Enstimmätisett keskusttelutt Ahjolan kansalatisoptistton YHTEYS-ifoorumetistta 

käytttitin  alkukesästtä  2013.  Satin  ttuollotin  ttehttäväksenti  ttotimtia  ifoorumtien 

vettäjänä. Olen ttyöskennellytt Ahjolan kansalatisoptisttossa kohtta yhdeksän 

vuotttta muun muassa vahtttimesttartina ja ertilatistissa ttotimtisttottötissä, jotten us-

kotistin tittsellänti olevan jo suhtteelltisen laaja-alatinen näkemys optisttomme 

nykytttilantteestta  ja  ttulevatisuuden  haasttetistta.  Aluksti  pohdtimme  yhdessä 

optistton henktilökunnan kanssa ttulevtien ifoorumtien tteemaa ja ttotteuttustta-

paa. Keskusttelujen pohjaltta tteemaksti ttarkenttuti ”Mties ja vapaa-atika”, joka 

on ttodella laaja kokonatisuus. Rajattumpana kysymyksenä metittä ktitinnosttti 

mtiestten  suhde  kansalatisoptisttoon.  Onhan  kansalatisoptisttojen  optiskeltija-

kuntta katikktiaan ertittttätin natisvalttatinen.

Ahjolassa mtiestten osuus optiskeltijotistta olti vuonna 2013 vatin 24,8 %, 

mutttta jos mukaan laskettaan vatin ttyötikätisett optiskeltijatt, jäti mtiestten osuus 

selvästtti  alle  20  prosentttin.  Mtittkä  syytt  vatikuttttavatt  epättasatisen  sukupuo-

ltijakauman  ttausttalla?  Enttä  mtitten  kansalatisoptistton  ttultisti  muuttttua,  jotttta 

stitittä ttultisti nykytisttä houkuttttelevampti harrasttamtisen ja yhdessä ttekemtisen 
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patikka myös mtiehtille? Foorumtien käyttännön valmtisttelutt alkotivatt ttoden 

tteolla kesälomtien jälkeen. ”Mties ja vapaa-atika” tteeman kästittttely olti mtie-

lesttämme hedelmälltisttä jakaa kolmeen osaan. 

Enstimmätiseksti  päättetttttitin  järjesttää alotittusifoorumti,  jonka  pääastiallti-

nen  ttehttävä  olti  eräänlatisen  ydtinverkostton  luomtinen  tteeman  ympärtille. 

Alotittusifoorumtin  osalltisttujatt  oltivatt  avatinhenktilötittä,  jottka  levtitttttivätt  tttie-

ttoa ttulevastta ttotimtinnastta omtilla ttyöpatikotillaan ja mutissa yhttetisötissään. 

Hetillä olti ttärkeä roolti joulu-ttammtikuussa ttotteuttettun ”Mties ja vapaa-atika” 

tintternett-kyselyn jakelussa sekä ttammtikuussa järjesttettyn varstinatisen ifoo-

rumtin  markktinotinntissa.  Verkosttojen  luonntin  ohella  alotittusifoorumtissa 

pohdtitttttitin  kutittenktin  jo  varstin  syvälltisesttti  myös  tittse  tteemaa,  mtiestten  ja 

kansalatisoptistton vältisttä suhdetttta.

Foorumtien  ja  tintternett-kyselyn  ttärketimpänä  ttavotitttteena  olti  saada 

mtiestten  oma  äänti  kuuluvtitin  kansalatisoptisttokenttällä.  Kysytimme  mtie-

htilttä  tittselttään,  mtittä  he  haluavatt  optisttossa  optiskella  ja  mtitten  opettuksen 

järjesttää. Rohkatistimme hetittä mukaan aktttitivtiseen kansalatisuutteen, muok-

kaamaan kansalatisoptisttostta hetidän tittsensä näkötinen opptimtisympärtisttö. 

Nykytistinhän  optisttotissa  valltittsee  ptittkälttti  tttilanne,  jossa  korkeakouluttettutt 

natisett suunntittttelevatt kursseja korkeakouluttettutille natistille. 
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Eti ole ollenkaan tihme, ettttä mtiehtiä etivätt kursstitt ktitinnostta. Sukupuol-

tten stisällä on ttokti paljon ykstilötiden vältistiä eroja, mutttta vätittttätistin, ettttä su-

kupuoltierolla on nykypätivänäktin merktittysttä. Usetimmatt mtiehett ovatt ktitin-

nosttunetitta ertittyypptististtä astiotistta kutin usetimmatt natisett. Mtiehett haluavatt 

myös optiskella erti ttavalla kutin natisett. Nämä erott on ottettttava vakavasttti, jos 

haluamme ptittää mtiehett mukana eltintikätisen opptimtisen tttiellä.

Mtiestten vältinen yhttetisölltisyys hyvtinvotinntin vahvtisttajana

”Mties ja vapaa-atika” alotittusifoorumti järjesttetttttitin marraskuussa 2013 Rtien-

ttolan Settlementttin tttilotissa Tampereen Ltielahdessa. Ttilatisuutteen kuttsutttttitin 

kuusti erti alotilla ttyöskenttelevää erti-tikätisttä mtiesttä. Osalltisttujtien hetterogee-

ntisyydellä pyrtitttttitin varmtisttamaan se, ettttä keskusttelussa estittettttävätt näke-

myksett oltistivatt mahdolltistimman montipuoltistia. Ikäjakauma oltiktin varstin 

kattttava,  stillä  osalltisttujatt  oltivatt  synttyneett  vtitidellä  erti  vuostikymmenellä. 

Edusttettttuna  oltivatt  myös  monenlatisett  ammatttitt  opettttajastta  tteolltisuuden 

ttotimtihenktilöön. 

Foorumtitin osalltisttuti yksti Ahjolan kansalatisoptistton ttuntttiopettttaja ja lti-

säksti kaksti osalltisttujaa optiskelti lukuvuonna 2013–2014 optisttomme kurs-

setilla. Mtiesttyön astianttunttemustta ifoorumtissa edusttti Jukka Tuktia Mtiestten 

Kansalatisttalo Matttttilastta. Tamperelatisen Settlementtttti Naapurtin halltinnoti-

ma Matttttila pyrktiti olemaan avotin kohttaamtispatikka katikenlatistille mtiehtille 

tiästtä, elämäntttilantteestta, kulttttuurtittausttastta yms. rtitippumatttta.

Joulukuun  alussa  lähetttin  alotittusifoorumtin  osalltisttujtille  tintternett-ky-

selyn, johon vasttaamtinen ttapahttuti sähkötisellä lomakkeella. Foorumtissa 

mukana olleett vältitttttivätt kyselylomaketttta etteenpätin omtissa verkosttotissaan. 

Kyselylomake  ttotimtittetttttitin  sähköpostttittse  myös  lukutistille  ttamperelatistille 

yhdtisttykstille  ja  urhetiluseurotille.  Kyselyssä  pyrtitttttitin  karttotittttamaan  stittä, 

mtitten  mtiehtiä  oltisti  mahdolltistta  aktttivotida  nykytisttä  runsaammtin  joukotin 

mukaan  kansalatisoptistton  kurssetille.  Mtillatistia  ttotivetitta  mtiehtillä  on  kurs-

stien stisällön, kestton ttati ttotteuttttamtisttavan suhtteen? Enttä mtikä yltipäättään 

motttivoti mtiehtiä osalltisttumaan kurssetille? Mtiehett sativatt myös haluttessaan 

estittttää omtia kurssti-tideotittaan, mtikä ttunttuti tinnosttavan montia vasttaajtia.

Pettttymykseksenti kyselyyn vasttasti määräatikaan, ttammtikuun puoltivä-

ltitin, mennessä vatin 19 mtiesttä. Tämä olti mtielesttänti vähän suhtteuttettttuna 
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stitihen, ettttä kyselylomake ttotimtittetttttitin useammalle sadalle mtiehelle. Ehkä 

kysely koetttttitin hettti kättttelyssä ltitian vaatttivaksti, koska se koosttuti pelkästtään 

avotimtistta kysymykstisttä. Mtiehett saattttotivatt ajattella, ettttä vasttaamtinen vetisti 

ltitikaa atikaa ktitiretisen arjen keskellä. Ahjolan kannaltta avotimett kysymyk-

sett oltivatt kutittenktin atinoa järkevä vatihttoehtto, stillä jos oltistimme käyttttäneett 

valmtititta vasttausvatihttoehttoja, monett htienott tideatt oltistivatt jääneett ptimen-

ttoon.

Vasttaajamäärää saattttoti ptienenttää myös kyselyn ttotteuttttamtisttapa. Yksti 

tiäkkäämpti  vasttaaja  ntimtittttätin  ottttti  estille  sen,  ettttä  kyselyyn  ptittätisti  votida 

vasttatta tintternett-lomakkeen ohella papertisella lomakkeella. Papertilomak-

ketitta vasttauslaatttikkotineen votisti hänen mukaansa latittttaa näkyvästtti estille 

julktistille patikotille, kutten ktirjasttotihtin ja kauppakeskukstitin. Osa pottenttti-

aaltististta vasttaajtistta saattttaa stitis kokea sähkötisen vasttauslomakkeen hanka-

laksti, mtikä on syyttä ottttaa huomtioon jattkossa, kun suunntittellaan vasttaa-

vanlatistia kyselyjä.

Myös  ttammtikuussa  järjesttämämme  ”Mties  ja  vapaa-atika”  ifoorumtin 

osalltisttujamäärä  olti  tittsellenti  ptienti  pettttymys.  Saukkolan  Settlementttin  ttti-

lotissa  järjesttettttyyn  tttilatisuutteen  osalltisttuti  ltisäksenti  kahdeksan  mtiesttä. 

Mukana  olletiden  mtielesttä  ongelmana  saattttoti  olla  se,  ettttä  ttapahttumaa 

markktinotitttitin ntimenomaan keskusttelutttilatisuuttena. Keskusttelu eti yleen-

säkään  houkuttttele  mtiehtiä  mukaan,  vaan  ohjelmassa  ptittätisti  olla  jonktin-

latistta yhttetisttä ttotimtinttaa. Estimerkketinä nosttetttttitin estitin katikenttyypptinen 

ntikkarotinttti sekä urhetilun puoleltta joukkuepeltitt. Tällatistten aktttivtitteetttttien 

järjesttämtinen eti kutittenkaan ollutt mahdolltistta Saukkolassa lähtinnä tttilaon-

gelmtistta johttuen. Ehkä kutittenktin letikktimtieltisen tttiettovtisan ttati lauttapeltien 

stisällyttttämtinen  ohjelmaan  oltisti  votinutt  ttotimtia houkutttttimena  ja  ptienenä 

kevennyksenä. 

Saukkolan mtiesifoorumtin aluksti estitttteltin lyhyesttti YHTEYS-hanketttta, 

jonka jälkeen olti astianttuntttijapuheenvuorojen atika. Aluksti Mtiessaktitt ry:n 

edusttajana patikalla ollutt Pekka Huttttunen estittttelti yhdtisttyksen ttotimtinttaa. 

Yhdtisttys pyrktiti korosttamaan tisyyden merktittysttä ja ttukemaan käynntissä 

olevaa sukupuoltirooltien muuttostta. Isän merktittys lapsen kehtittyksen kan-

naltta on ttunnusttettttava ativan yhttä ttärkeäksti kutin ätidtin. Huttttunen kerttoti 

yhdtisttyksen organtisotimtistta eroryhmtisttä, jotiden kautttta ttuettaan avtioeron 

kokenetitta partiskuntttia uuden elämän alkuun. Ryhmtien erotttilanttetissa ttar-

joama henktinen ttukti on ttärkeää ertittytisesttti mtiehtille, jottka jäävätt helposttti 
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hauttomaan ongelmtia ykstin, etivättkä puhu ntitisttä kenellekään. Eroryhmtien 

ltisäksti Mtiessaktitt ry ttarjoaa ertittyypptistiä ttuktipalveluja tistille. 

Totisena  alusttajana  tttilatisuudessa  olti  jo  atiemmtin  Rtienttolassa  mukana 

ollutt  Jukka  Tuktia  Mtiestten  Kansalatisttalo  Matttttilastta.  Hän  puhuti  settle-

mentttttiarvotistta,  jottka  vatikuttttavatt  Matttttilan  sekä  tttiettenktin  myös  Ahjolan 

ttotimtinnan  ttausttalla.  Settlementttttien  ttotimtinttaa  ohjaa  vahva  ttasa-arvon  ja 

suvatittsevatisuuden  korosttamtinen.  Katikkti  tihmtisett  nähdään  yhdenverttati-

stina rtitippumatttta hetidän tihonvärtisttään, kouluttusttausttasttaan, tterveydenttti-

lasttaan, poltititttttististta näkemykstisttään ja ntitin edelleen. 

Tuktia kerttoti Matttttilassa järjesttettytisttä mtiestten tteematillotistta, jotissa mtie-

htillä on ollutt keskusttelun kautttta mahdolltisuus purkaa mtiehtisyytteen ltititt-

ttyvtiä ostin myytttttistiä kästittykstiä. Estimerkktinä nousti estille ”Panomties-tiltta”, 

jossa olti pohdtittttu montistta näkökulmtistta mtiestten omaksumaa ”sekstisaa-

vuttukstilla”  rehenttelyn  kulttttuurtia.  Atiheestta  olti  synttynytt  Tuktian  mukaan 

ertittttätin  avotin  keskusttelu,  jossa  mtiehett  oltivatt  puhuneett  muun  muassa 

seksuaaltisuutteen ltitittttyvtisttä ongelmtisttaan. Tällatinen avotimuus oltisti ttusktin 

ollutt mahdolltistta, jos patikalla oltisti ollutt natistia.

Mtiehett keskusttelevatt ja optiskelevatt – kutin mtiehett

Alusttukstissa kästittellytt atiheett vatikutttttivatt ehkä ostittttatin stitihen, ettttä Saukko-

lan ifoorumtissa keskusttelutistta ttulti hyvtinktin syvälltistiä. Osalltisttujatt analy-

sotivatt omaa ttunne-elämäänsä, pelkojaan, tilojaan ja surujaan ttodella avoti-

mesttti.  Tällatinen  mtiestten  kesktinätinen  avotimuus  olti  tittsellenti  uusti,  htieno 

kokemus. Monett keskustteltijatt oltivatt huoltissaan suomalatisen mtiehen hen-

ktisesttä hyvtinvotinntistta. Mtiehett etivätt puhu jaksamtisesttaan ja ongelmtisttaan 

atinakaan  oman  perheen  ulkopuolella.  Työktitireett  puolesttaan  rajotittttavatt 

perhetiden yhttetisttä atikaa, jollotin patineett ja ahdtisttavatt ajattuksett votivatt jää-

dä muhtimaan mtiestten pään stisälle. 

Pahtimmtillaan  epättotivo  voti  purkauttua  väktivalttana,  kutten  olemme 

vtitime vuostina nähneett ltitian montta kerttaa. Kansalatisoptistton kursstitt ovatt 

parhatimmtillaan mtiehtille yksti ttärkeä patinetidenpurkukanava. Kun mtiehett 

kokoonttuvatt yhtteen estimerktiksti optistton puuttyökursstille, he ntikkarotinntin 

lomassa  myös  avauttuvatt  helpommtin.  Mtiestten  kesktinätisett  kokoonttumti-

sett ovatt yltipäättään äärtimmätisen ttärketittä. Tämän huomastin jo ifoorumtin 
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osalltisttujtien käyttöksesttä. Mtielttänti lämmtittttti suuresttti se, kun monett tttilati-

suudessa mukana olleett sanotivatt jottenktin votimaanttuneensa keskusttelutis-

ttamme.

Foorumtien  keskusttelutissa  ja  tintternett-kyselyn  vasttaukstissa  korosttuti 

juurti  kansalatisoptistton  roolti  mtiestten  henktisen  hyvtinvotinntin  edtisttäjänä. 

Mtiehtille  on  ertittytisen  ttärkeää  sostiaaltinen  kohttaamtinen,  johon  optistton 

kursstitt ttarjoavatt mahdolltisuuden. Kurssetilla ttapaa uustia tihmtistiä, jotiden 

kanssa voti juttella rennossa tilmaptitirtissä. Opptimtisttuloksett etivätt ole mtiehtil-

le olennatistia, vaan mahdolltinen opptimtinen ttapahttuu tikään kutin vahtin-

gossa, hauskan yhdessäolon stivuttuotttteena. 

Optistton kurssetille kativatttttitin nykytisttä enemmän renttoa harrasttajamati-

suutttta. Mtiehett oltivatt huoltissaan estimerktiksti stitittä, ettttä ertilatisett mustitikkti-

yhttyeett ovatt muuttttuneett kansalatisoptisttotissaktin varstin ammatttttimatistiksti. 

Hetikomptien  sotittttajtien  eti  nätin  ollen  ole  mahdolltistta  ttulla  mukaan.  Ltiti-

kunnan  puolella  optisttojen  kursstiohjelmtitin  ttotivotttttitin  ltisää  pallotilulajeja. 

Kansalatisoptisttojen kurssetilla pelaamaan pääsevätt myös sellatisett mtiehett, 

jottka etivätt halua pelatta ”ttostissaan” urhetiluseurotissa.

Mtiehett koktivatt vtitihttyvänsä huonosttti koulujen luokkahuonetissa, jotissa 

valttaosa estimerktiksti kansalatisoptisttojen ktieltikurssetistta järjesttettään. Kou-

luluokka ttuo mtiestten mtieltitin vanhatt ttraumatt koulujen ktielttenttunnetiltta. 

Ympärtisttö yhdtisttettttynä koulumatiseen opettusttyyltitin voti saada jänntittyksen 

nousemaan sellatistitin mtittttotihtin, etttteti opptimtisestta ttule mtittään. Ktielelltises-
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ttti lahjakkatilla natistilla eti ttämänkalttatistia ttraumoja yleensä ole. Ntitinpä he 

”valttaavatt” sankotin joukotin optisttojen ktieltikursstitt. Alemmuuden ttunnetttta 

kokevatt mtiehett etivätt kehttaa mennä optiskelemaan ”ktieltinerotina” ptittämti-

ensä natistten joukkoon. 

Rattkatisuna  ongelmaan  mtiehett  ehdotttttivatt  ktieltikursstien  stitirttämtisttä 

luokkahuonetistta johonktin rennompaan patikkaan, kutten ravtinttolaan. Erti 

astia  stitttten  on,  mtitten  ttämä  onntisttutisti  käyttännössä.  Pelkästtään  mtiehtille 

suunnattutt ktieltikursstitt sativatt myös kannattustta. Ne ovatt myös helposttti tto-

tteuttettttavtissa, jos vatin ttahttoa ja uudtisttushalua löyttyy. Foorumetistta ja tin-

tternett-kyselysttä vältittttyti vtiesttti, ettttä kansalatisoptisttojen timago on edelleen 

varstin natisvotittttotinen. 

Foorumtien  osalltisttujatt  ja  kyselyn  vasttaajatt  ttarjostivatt  mtieltikuvtien 

muuttttamtiseen varstin ykstinkerttatistta lääkettttä. Optisttojen kursstiestittttetistitin ja 

tintternett-stivutille ttultisti saada ltisää kuvtia mtiehtisttä kurssetilla. Ltisäksti kurs-

stikuvaustten tteksttejä votisti muokatta sellatistiksti, ettttä ne vettoatistivatt entttisttä 

selvemmtin juurti mtiehtitin. (vrtt. Matttttila 2007, 59.) Tämä saattttaa ttostin olla 

hankalaa, elleti optisttojen estittttetittä laatttimassa ole jattkossa nykytisttä enem-

män mtiehtiä.

Mtiestten tideatt käyttttöön – kursstisuunntittelmtia ja markktinotintttia

Foorumtien järjesttelyjen kautttta Ahjolan kansalatisoptistton ja ttamperelatis-

tten mtiesttyön ttotimtijotiden yhttetisttyö on merktittttävästtti tttitivtisttynytt. Mtiestten 

Kansalatisttalo Matttttila ja Mtiessaktitt ry ovatt olleett korvaamattttomana apuna 

järjesttelyn  erti  vatihetissa,  suunntittttelustta  ttulostten  arvtiotintttitin.  Yhttetisttyöttä 

on ttarkotittus jattkaa ttulevaksti syksyksti suunntittelttujen ”rettktiifoorumetiden” 

ttotteuttttamtisessa.  Tarkotittus  on  kootta  mtiehtiä  mettsärettktille,  jotiden  yhttey-

dessä  keskusttellaan  letirtinuotttiolla  vapaa-ajanvtiettostta,  kansalatisoptisttostta 

ja varmasttti myös elämästtä yleensä. 

Rettkett  ttotteuttettaan  Tampereen  seudulla  lokakuussa.  Syyskuussa  on 

puolesttaan  suunntittttetilla  neljän  tillan  nuotttiorettktiktierttue  Lapptitin,  jonka 

järjesttelytissä ovatt YHTEYS-hankkeen ja Ahjolan kansalatisoptistton ltisäksti 

mukana Postion ja Rovantiemen kansalatisoptisttott. Idea rettktien järjesttämti-

seen  synttyti  marras-  ja  ttammtikuun  mtiesifoorumetissa.  Osalltisttujatt  oltivatt 
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yhttä  mtielttä  stitittä,  ettttä  sauna  ja  letirtinuotttio  ovatt  sellatistia  patikkoja,  jotissa 

suomalatinen mties ttodentteolla avauttuu. 

Mtiksti  emme  stitis  paranttatisti  osalttamme  mtiestten  henktisttä  hyvtinvotin-

tttia ja vetisti ttotimtinttaamme mettsään ja saunaan? Ahjolassa olemme myös 

alusttavasttti suunntittelleett, ettttä estimerktiksti jotihtinktin mtiestten ltitikunttakurs-

setihtin  votisti  yhdtisttää  saunomtistta  ja  keskusttelua.  Mtiestten  ehdottustten  ja 

ttotivetiden pohjaltta olemme ttehneett syksyksti 2014 muuttamtia ltisäykstiä Ah-

jolan kursstiohjelmaan. Syksyllä alotittttavatt mtiehtille suunnattutt tintttiaanti- ja 

lännenelokuva- sekä saltibandykursstitt. 

Merktittttävä uudtisttus on myös se, ettttä katikkti mtiehtille suunnattutt kursstitt 

ttulevatt jattkossa olemaan kursstiestitttteessämme saman ottstikon alla. Nätin ne 

osuvatt helposttti luktijan stilmtitin. Vatikuttttaaktin stilttä, ettttä ifoorumtittotimtinnan 

myöttä  optisttomme  koko  henktilökuntta  on  huomtiotinutt  mtiesnäkökulman 

ttyössään entttisttä votimakkaammtin. Ttiettoa mtiesifoorumtien ttulokstistta on le-

vtittetttty aktttitivtisesttti kaupungtin vapaa-atika- ja kulttttuurtittotimelle, seurakun-

ntille, yhdtisttykstille ja urhetiluseurotille.

Suurtimmatt haastteett ifoorumtien järjesttelytissä ltitittttyvätt markktinotintttitin. 

Mtitten saamme tttilatisuukstitin ltisää mtiehtiä patikalle? Foorumti-sana saattttaa 

jo  karkottttaa  osan  mtiehtisttä.  Se  saa  ehkä  tttilatisuuden  kuulosttamaan  ltitian 

vtiralltiseltta ja htienoltta. Matinokstissa ja mutissa tttiedottttetissa eti kannatta ltiti-

kaa  korosttaa  kansalatisoptisttottotimtinnan  kehtittttämtisttä.  Mtiehtiä  houkuttttaa 

varmasttti enemmän vapaamuottotinen juttusttelu ja ertilatisett peltitt. Myöskään 

ttarjotilun merktittysttä eti kannatta väheksyä. Ittse astian voti stitttten ottttaa tttilati-

suudessa estille tikään kutin ”kautttta ranttatin”, kunhan enstin on saanutt mtie-

hett houkuttelttua patikalle.

Talvella ttotteuttettutt mtiesifoorumtitt oltivatt suhtteelltisen vähätisesttä osalltis-

ttujamäärästtään huoltimatttta ttodella anttotistia. Ahjola sati paljon ttausttatttiettoa 

ttotimtinttansa kehtittttämtiseen ja osalltisttujatt vatihttelua arjen keskelle. Atikaan-

saannokstisttamme  on  varmasttti  myös  yletisempää  hyöttyä  sekä  kansalatis-

optisttotille  ettttä  mutille  mtiesttyön  partissa  ttotimtivtille  järjesttötille.  Tässä  suh-

tteessa ttotimtintta on ttunttunutt ertittttätin mtielekkäälttä. On ollutt htienoa kuulla, 

ettttä käymämme keskusttelutt ovatt paranttaneett myös osalltisttujtien henktisttä 

hyvtinvotintttia.  Mtiestten  kesktinätiselle  kohttaamtiselle  on  epätilemättttä  suurti 

ttarve.   
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I

Marketttta Vatismaa

Kuuluuks stinne ttaakse?
Kansalatisoptisttott reuna-aluetiden puolusttajtina 

Euroopan syrjäkylätt ovatt jo ttyhjenttyneett
ja ktirkkojen alttttaretilla hylättytt Jeesuksett

näkee seurakuntttien menneen
näkee maatilmansa kadonneen

ja kauas ohtittsensa
Euroopan edtisttyneen.Vatin vanhuksett ovatt jääneett 

ptihapolutille asttelemaan.
Kohtta vanhotihtin hauttuumatihtin
hetisttä vtitimetisett stiunattaan.
Stillotin on enää korpti
ja mutisttott htimmenevätt,
ptihotilla nokkosett kukktiti
ja pellott mettstittttyvätt.

(Säv. Kaj Chydentius, san. Laurti Stiparti)

kärakentteen  alueelltinen  vatihttelu  on  helposttti  nähttävtillä  maa-

seuttukuntttien  ja  kaupunktien  vältillä.  Nuorett  ja  ttyötikätisett  jattkavatt 

muuttttamtisttaan  ptientilttä  patikkakunntiltta  ja  syrjätisemmtilttä  aluetiltta 

keskukstitin, kun ttaas vanhemmatt asukkaatt jäävätt useammtin nätille 

patikkakunntille.  Väesttön,  ttyöpatikkojen,  optiskelupatikkojen  ja  eltinketino-

elämän kesktittttymtiskehtittys votimtisttaa tikärakentteen alueelltistia kehtittysero-

ja ja vatikeuttttaa ertittytisen nopeasttti tikäänttyvtien patikkakuntttien mahdollti-

suukstia vasttatta kehtittykseen. Tuloksena on, ettttä Suomen asuttttu ptintta-ala 

on ptienenttynytt samaan atikaan kun väesttön kokonatismäärä on kasvanutt. 

Jottaktin ifattaaltia on stitinä, ettttä ttyöttttömyys ja ttyöelämän rakennemuu-

ttos  haasttavatt  samoja  patikkakuntttia1,  jotiden  väesttö  on  kesktimäärätisttä 

1   Turun  ruottstinktieltisen  tteattttertin  kabareessa  maalatiltttitin  Kalle  Holmbergtin  laulama-
na  autttiotittuvaa  kotttiseuttumatisemaa  vuonna  1973.  Tästtä  maalauksestta  on  ttullutt  ttuttttu 
ttausttakuva  montissa  nykytistissä  yhttetiskunnalltistissa  keskusttelutissa.  Maaseuttukuntttien 
rakennemuuttoksella on selvä suunttansa. 
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tiäkkäämpää.  Totisaaltta  on  ttärkeää  mutisttaa,  etttteti  sana  tikäänttymtinen  ole 

synonyymti rappeuttumtiselle ykstilön elämässä, aluekehtittyksessä etikä val-

ttakunnan ttasolla. Vatikka jonktin patikkakunnan tttilasttojen käyrätt nottkutisti-

vatt pahaenttetisesttti, se eti ttarkotitta, etttteti elämä stiellä votisti olla hyvää ja hotitto 

laadukastta. Onktin ttärkeää ttarkasttella tikärakennemuuttostta ja tikäänttymtis-

ttä elämänkulun ja elämänkaaren näkökulmastta ntitin yhttetiskunnan kutin 

ykstilön ttasolla. 

Sostiaaltimenotistta  notin  kolmasosa  koosttuti  vuonna  2010  eläkketisttä 

ja  vanhuutteen  ltitittttyvtisttä  palvelutistta,  ja  ntitiden  osuus  on  myös  kasvanutt 

entitten  vtitime  vuostikymmentinä.  Terveysmenojen  kohdalla  entitten  ovatt 

kasvaneett  ertikotissatiraanhotidon  ja  lääkketiden  kusttannuksett.  Vanhustten 

latittoshotidon  kusttannuksett  etivätt  ole  juurti  nousseett  kotttihotidon  ltisääntty-

mtisen vuoksti. Samaan atikaan arvtiotidaan, ettttä 15–29-vuotttiatistta jopa vtitisti 

prosentttttia  on  syrjäyttynetittä.  Hetisttä  notin  kolmannes  on  ttyöttttömtiä  ttyön-

haktijotitta. Muutt ttästtä joukostta etivätt ole rektistterötittyneett ttyöttttömtiksti etikä 

hetillä  ole  ttyöttä  etikä  jattkokouluttustta.  Suurtin  osa  nuortistta  syrjäyttynetisttä 

on mtiehtiä.

Optistton roolti hyvtinvotinntin kasvattttajana

Huolti  stitittä,  ettttä  jattkossa  myös  lähtipalvelutt  karkaavatt  ertikotispalvelujen 

ohella  entttisttä  kauemmas,  on  asukkatiden  arktipätivää  montissa  maaseu-

ttukunntissa.  Totimtinttaympärtisttön  muuttos  ja  palveluttuottannon  haastteett 

hetijasttuvatt erti ttavotin ertilatistitin kuntttitin. Vatikka valtttionosuusjärjesttelmäl-

lä  ttasattaan  ttaloudelltistia  eroja,  erott  kuntttien  ttaloudelltistissa  tttilanttetissa  ja 

huolttosuhttetissa ovatt suurtia. Ertittytistiä haasttetitta palvelujen järjesttämtisessä 

kohdattaan harvaan asuttutissa ptittktien vältimattkojen kunntissa, jotiden väkti-

luku vähenee ja tikärakenne vtinouttuu. Ttilanne on montilla aluetilla ja pal-

velutissa jo nytt se, ettttetivätt julktisett palvelutt rtitittä vasttaamaan asukkatiden 

ttarpetistitin etikä yrtittysmätiselle palveluttuottannolle ole edellyttykstiä. 

Tämä  katikkti  ltitittttyy  vahvasttti  kansalatisoptisttottotimtinttaan  ja  sen  kultt-

ttuurtiseen ttehttävään suhtteessa ttulevatisuutteen. Kulttttuurtilla on suurti kan-

santtaloudelltinen merktittys vältittttömtinä ja vältilltistinä hyöttytinä. Kulttttuurtitin 

panosttamtinen  ttuottttaa  ptittkällä  atikavältillä  valttavaa  tterveysttaloushyöttyä, 

jonka arvo voti olla mtiljardeja euroja. Kulttttuurtipääoman ja kulttttuurtihar-
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rasttuksen  elämänlankaa  jattkava  vatikuttus  perusttuu  kulttttuurtin  tihmtistiä 

verkosttotivaan omtinatisuutteen, sostiaaltiseen pääomaan.

Kansalatisoptisttoverkostto  pyrktiti  huolehtttimaan  stitittä,  ettttä  katiktilla  suo-

malatistilla  oltisti  yhttälätisett  mahdolltisuudett  stivtisttykseen  ja  hyvtinvotintttitin, 

etikä estimerktiksti asutinpatikka ttati tikä rajotittttatisti osalltisttumtistta. Kansalatis-

optisttott ovatt potikkeukselltisen jousttavtia opptilatittokstia, jottka palvelevatt kati-

kentikätistiä tihmtistiä. Vapaan stivtisttysttyön opptilasmaksujen ptittämtinen koh-

ttuulltistina ja maantttietteelltinen saattavuus ovatt tihmtistten yhdenverttatisuuden 

kannaltta olennatistia.

Kansatinvältinen BeLL-ttuttktimus2 osotittttaa selvästtti, ettttä vapaan stivtisttys-

ttyön optinttotihtin osalltisttumtinen ltisää sostiaaltisen vuorovatikuttuksen mah-

dolltisuukstia ja auttttaa rakenttamaan sostiaaltistia verkosttoja. Atikutiskouluttus-

tta ptidettään arvokkaana ttotimtinttana ja optiskelumotttivaatttio paranee samalla 

kun luottttamus ja suvatittsevatisuus kanssatihmtistiä kohttaan ltisäänttyy. Tunne 

oman elämän halltinnastta kasvaa, samotin usko, ettttä omtilla ttotimtillaan ja 

valtinnotillaan voti vatikuttttaa stitihen, mtihtin elämä kuljettttaa. Se katikkti ttuott-

ttaa  ertilatistia  laajemptia  hyöttyjä,  jottka  koskevatt  tterveyttttä  ja  hyvtinvotintttia, 

perhettttä  ja  ttyöelämää.  Aluetilla,  jotilla  palveluja  karstittaan,  nämä  hyödytt 

ovatt olennatistia ntitin ykstilön kutin yhttetisön osaltta.

Taloudestta ja hyvtinvotinntistta säästtämtisttä?

Stittä mukaa kun Valkeakoskti-optistton3 ttotimtintta on laajenttunutt, on montil-

le kunttalatistille herännytt huolti stitittä, pysttyykö ttati mutisttaako optistto ttarjo-

tta  kursstittotimtinttaa  myös  ttotimtialueen  reuna-aluetilla.  Huoltta  on  ltisännytt 

valtttion ktirtisttynytt poltitttitikka, jossa yhttenä säästtökohtteena on myös vapaa 

stivtisttysttyö. Huolti eti stinänsä ole tturha. Valtttionosuukstien vähenttyessä mo-

ntien optisttojen ttäyttyy mtietttttiä omtia ttapojaan säästtää. 

Kursstimaksujen korottttamtinen ja ttotimtinttakauden lyhenttämtinen ovatt 

monen optistton rattkatisu. Reuna-aluetiden kursstien mahdolltisttamtinen ttu-

2   Beneiftts oif Ltiifelong Learnting tin Europe: Matin Resultts oif tthe BeLL-Projectt. Research 
Reportt 2014.

3   Valkeakoskti-optistto  on  Valkeakosken  kaupungtin  omtisttama  ja  opettushalltittuksen  val-
voma opptilatittos, joka järjesttää kansalatisoptisttottotimtinttaa, tttilauskouluttustta sekä lastten ja 
nuortten ttatitteen perusopettustta Valkeakoskella, Pälkäneellä ja Kangasalla. Vuonna 2015 
opettuksen ptitirtitin ttulevatt myös Akaa ja Urjala. 
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lee kyseenalatiseksti. Jattkossa optisttott jouttuvatt harktittsemaan kusttannustte-

hokkuudelttaan  hetikotimptien  kursstien  letikkaamtistta,  ja  usetin  juurti  nämä 

kursstiryhmätt stijatittsevatt ttotimtintta-alueen reunamtilla. Ryhmätt ovatt ptientiä 

ja opettttajtien mattkakusttannuksett suurtia.

Harvaan asuttulla maaseudulla on vatikea saada kursseja kokoon. Jos 

ryhmäkokoja  ttäyttyy  ttaloudelltistten  sytiden  vuoksti  nosttaa,  on  kursstien 

alotittttamtinen  kysetistillä  aluetilla  entttisttä  haastteelltisempaa.  Tuntttiopettttajtien 

mattkakuluja jouduttaan karstimaan ja ja ttämä säättöttotimti kohdtisttuu tttiettys-

ttti juurti reuna-aluetille, jonne mattkaa kerttyy huomattttavasttti. Oltisti tttietten-

ktin hyödylltisttä löyttää ttuntttiopettttajatt samaltta kylälttä ttati sen lähetisyydesttä, 

mutttta asukasrakentteen nopean muuttoksen vuosti ammatttttittatittotistta henkti-

lökunttaa on yhä vatikeampaa löyttää muualtta kutin suurtistta keskukstistta. 

Tasaverttatisuuden ja samanarvotisuuden ajattus muuttttuu pulmalltiseksti, 

kun verrattaan kaupungetissa ja haja-asuttusaluetilla järjesttettttävtiä kursseja. 

Maaseudulla kankaankudonnan kurssti on paljon helpompti saada kokoon 

kutin  ”Opti  käyttttämään  Musescore-nuotttinktirjotittusohjelmaa”-  ttati  pyörä-

ttuoltittansstikurssti.  Haja-asuttusalueella  asuvan  tihmtisen  onktin  huomatttta-

vasttti  vatikeampti  ttotteuttttaa  tittseään  ja  persoonaansa  harrasttusttotimtinnan 

ptitirtissä kutin kaupungtissa asuvan. Kansalatisoptistton ntiukkenevatt resursstitt 

ohjaavatt tihmtistten harrasttusttotimtinttaa. Voti tttiettysttti ajattella, ettttä asukas on 

jo ttotteuttttanutt tittseään muuttttaessaan ttati jäädessään reuna-alueelle. Stillotin 

hän on prtiortisotinutt maaseudun arvott – kutten luonnonlähetisyyden ja yh-

ttetisölltisyyden – kaupunktien palveluttarjonnan yläpuolelle.

Vatikka kursstien ttotteuttttamtinen reuna-aluetilla voti ttunttua haastteelltisel-

tta, optisttott ovatt motttivotittunetitta löyttämään rattkatisuja stitihen, kutinka kurs-

stittotimtinttaa votidaan ttulevatisuudessaktin ttotteuttttaa mahdolltistimman katttta-

vasttti, saavuttettttavuuden ja hyvtinvotinntin ntimtissä.

Avotin yltioptisttoifoorumti synttyti halustta kuulla 

Valkeakoskti-optistto  lähttti  pohtttimaan  Yhtteys-hankeen  putittttetissa  reuna-

aluetiden haasttetitta Pälkäneellä.  Pälkäne on ltitittoskuntta, jonka ttotisena osa-

puolena ltitittoksessa olti Luoptiotinen. Ltitittos ttapahttuti vuonna 2007. Tuollotin 

Luoptiotistten väesttötttiheys olti 7,4 asukastta/km2 ja ptintta-ala on 392,12 km2, 

jostta 70,47 km2 on vestisttöjä.  Sen kyltitin kuulutivatt Atittoo, Haltttia, Luoptioti-
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nen (Ktirkonkylä), Kuohtijokti, Kyynärö, Padankoskti, Puutttikkala, Rauttajär-

vti ja Ämmättsä. Vuonna 2012 Luoptiotistten väktiluku olti 2235 ja sen 15–64-

vuotttiatistta asukkatistta olti ttyöttttömänä 7,2%. Yhdeksää vuotttta atikatisemmtin 

(2003) Luoptiotinen olti ntitiden kymmenen patikkakunnan joukossa, jossa 

ylti 60-vuotttiatiden osuus väesttösttä olti maamme suurtin (34,9%). 

Optistto  päättttti  ttotteuttttaa  keväällä  2014  Luoptiotistissa  Avotimen  optistto-

ifoorumtin tteemalla ”Mtittä kursseja ttarjolle Luoptiotistitin?”. Kursstistta ttehtttitin 

ttapausestimerkkti,  jossa  koketiltttitin  deltiberatttitivtisen  demokratttian  ttotteutttta-

mtistta.  Joonas  Juujärven  (2011)  mukaan  deltiberatttitivtisella  demokratttialla 

ttarkotittettaan  kollektttitivtistta  päättöksenttekoa,  johon  osalltisttuvatt  katikkti  ne, 

jotitta  päättös  koskettttaa.  Päättöksentteon  ttulee  perusttua  argumenttotintttitin, 

jossa argumentttteja estittttävätt ja kuunttelevatt ttahott stittouttuvatt ratttionaaltisuu-

tteen ja puolueettttomuutteen. – Tarkotittuksena olti anttaa Luoptiotistten asuk-

katille mahdolltisuus vatikuttttaa ntitiden kursstien muodosttukseen, jottka ovatt 

hetittä tittseään vartten rakennettttu4. 

Foorumtia olti ttotteuttttamassa Pälkäneen osasttonjohttaja, yhttetiskunnalltis-

tten atinetiden vasttuuopettttaja sekä Yhtteys-hankkeen projektttipäälltikkö. Foo-

rumti ttotteuttetttttitin kursstina, johon ptittti tilmotittttauttua ettukätteen. Stitten optistto 

pysttyti ennakotimaan ttultijotiden määrän ja samalla myös tilmotittttauttuneett 

saatttitin stittouttettttua kursstin ttotteuttukseen. Ltisäksti tttiettoa osanottttajamääräs-

ttä ttarvtitttttitin estimerktiksti ttarjotilun suunntittttelua vartten. Ilttaa markktinotitttitin 

optistton omtilla stivutilla, kevään estitttteessä, patikalltistitin yhdtisttykstitin kohdtis-

ttettulla sähköpostttimatinonnalla ja lehtttipuiflla. Patikaksti valtitttttitin Luoptioti-

sen keskusttassa stijatittseva kulttttuurtikeskus Mtikkolan Navetttta, jonka katton 

alla  on  paljon  ertilatistta  ja  montipuoltistta  yhdtisttys-  ja  kulttttuurtittotimtinttaa, 

mukaan luktien Valkeakoskti-optistton kursseja ja luenttoja.

Kursstille  tilmotittttauttuti  18  tihmtisttä,  ja  muuttama  ttulti  tilman  tilmotittustta 

patikan päälle. Iltta alkoti tilttapalan nautttttimtisella ja ttuttusttumtisella. Tämän 

jälkeen  osasttonjohttaja  estittttelti  optistton  ttotimtinttaa.  Hän  kerttoti  optisttostta, 

kunttasoptimukstistta  ja  pääpertiaattttetistta.  Tällä  halustimme  vältittttää  osalltis-

ttujtille  tttiettoa  stitihen,  mtihtin  kokonatiskuvaan  he  ja  hetidän  harrasttuksensa 

4 Valkeakoskti-optisttossa on montien mutiden optisttojen latilla käyttössä mahdolltisuus estitt-
ttää kursstittotivomukstia – ja stitihen rohkatisttaan votimakkaasttti – mutttta ttässä tillassa potik-
keukselltistta olti se, ettttä optistto ttulti tittse patikalle kuulemaan ja ennen katikkea keskusttele-
maan kurssetistta
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stijotittttuvatt.  Optistton  estittttelyosuuden  jälkeen  optistton  vasttuuopettttaja  ker-

ttoti konkreetttttisemmtin kursstien muodosttumtisestta ja stitittä, mtillä reunaeh-

dotilla  kurssti  voti  ttotteuttua.  Annotimme  mahdolltisuuden  kysymykstille  ja 

kommenttetille,  mtinkä  jälkeen  olti  vuorossa  ryhmättyöskenttely  elti  kurssti-

en suunntittttelu. Ryhmätt sativatt pohtttia yhdessä optistton edusttajtien kanssa, 

mtinkälatistilla kurssetilla oltisti realtistttistia mahdolltisuukstia ttotteuttua patikka-

kunnalla, elti mtillatiselle kursstille oltisti mahdolltistta saada vähtinttään setittse-

män optiskeltijan ryhmä, joka on kursstin järjesttämtisen ehttona. 

Foorumtin satto

Monti ttulti ifoorumtitin omtien huoltien, pelkojen ja pettttymystten kanssa. Se 

ettttä reuna-aluetiden palvelutt harvenevatt, olti osalltisttujtille ttodelltinen huolti 

ja ostin jo ttodelltisuuttttaktin. Ilmassa olti pelkoa, ettttä myös optistto lopettttaa 

ttotimtinttansa alueella. Ltisäksti monelle olti ttärkeää, ettttä he sativatt purkaa pa-

haa mtielttään kursstilla saattujen huonojen kokemustten suhtteen ttati kursstin 

peruunttumtisen suhtteen. Tämä mahdolltisuus osotittttauttuti ttärkeäksti osaksti 

tilttaa, ja se korosttti kutinka vahvasti sostiaaltisesttti lattauttunutttta harrasttusttoti-

mtintta on optistton ptitirtissä. Montille kyse eti ollutt pelkästtään mukavastta ja 

kehtittttävästtä harrasttuksestta vaan elämänttavastta ja oman arvon ttuntteestta.

Optisttottotimtintta  on  syvässä  kyttköksessä  kursstilatisen  tidentttitteetttttitin  ja 

mtinäkuvaan. Myös sen vuoksti tiltta olti onntisttunutt, ettttä osa kursstittotivetis-

tta pysttytttttitin ttotteuttttamaan ja kurssetille tilmotittttauttuneett stittouttutivatt myös 

houkuttttelemaan  mutitta  patikalle,  ntitin  ettttä  kursstitt  saatttitin  käynntisttettttyä. 

Sen  stijaan  optistton  estittttelyn  osalltisttujatt  oltivatt  kokeneett  ttarpeettttomaksti. 

He etivätt kokeneett ttärkeäksti ptittää tittseään osana kokonatisuutttta, vaan lo-

kaaltisuus olti hetille enstistijatistta. 

Vatikka tiltta olti kommuntikatttitivtinen, ntitin ehkä eti kutittenkaan voti puhua 

puhttaassa mtielessä ratttionaaltisestta ja puolueettttomastta argumenttotinntistta, 

mtikä  on  deltiberatttitivtisen  demokratttian  yksti  johttoajattus.  Optistton  harras-

ttusttotimtintta  ttulee  montia  tihmtistiä  ntitin  lähelle,  etttteti  puolueettttomuus  ole 

mahdolltistta etikä stille ole ttarvettttakaan, stillä puolueelltisuus on juurti stittä, 

mtikä ttuottttaa optisttolle sen ttarvtittsemaa tiniformaatttiotta. 

Iltta osotittttti, ettttä avotimett optisttoifoorumtitt ovatt hyödylltistiä ntitin kunttalati-

stille kutin optisttollektin. Ntitiden kautttta optistto saa vältittönttä tttiettoa ttarpetistta ja 
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palauttetttta ttotteuttuneestta ttarjonnastta. Optistton on tturha arvatilla mukavaa 

ja kehtittttävää ttarjonttaa, jos kursstilatisett votivatt kerttoa sen tittse. Vapaan kan-

sanstivtisttyksen ”hellä hotivasuhde” on saanutt vätisttyä demokratttisotittuvassa 

yhttetiskunnassa, jossa jokatisella on ttärkeä rooltinsa ja jossa ttotisen parastta 

eti voti kukaan määrtittellä ttotiselle. Atika ja yhttetiskunnalltinen menttaltitteettttti 

on ttotinen kutin stillotin, kun vapaa stivtisttysttyö synttyti.  

Avotimen optisttoifoorumtin kalttatisett tttilatisuudett ovatt ttärketittä ertittytisesttti 

muuttosvatihetissa. Muuttokstitin stisälttyy ttotivetttta uudestta ja ratikkaastta mutt-

tta myös paljon pelkoa ja huoltta. Muuttoksett etivätt ole koskaan helppoja. 

Pälkäneen seudun kansalatisoptistton ltitittttämtinen Valkeakoskti-optisttoon on 

atiheuttttanutt montissa asukkatissa huoltta ttulevatisuudestta. Stiksti on ttärkeää, 

ettttä  optistto  on  mennytt  anttamaan  patikan  päälle  tittselleen  kasvott.  Samaa 

demokraatttttistta  pertiaattetttta  on  päättetttty  ttotteuttttaa  myös  Kangasalla  ja  ttu-

levatisuudessa  Akaassa  ja  Urjalassa.  Soptimuksett  ja  asettuksett  votivatt  olla 

pelottttavtia mutttta ttuttutt kasvott ovatt stittä harvotin. 

Lopuksti

Rattkatisevaa reuna-aluetiden ttarpetitta ajattellen on vasttuun jakamtinen. Kun 

astiakas ottttaa osavasttuun stitittä, ettttä kurssti järjesttyy, hän myös stittouttuu ttoti-

vetistitin. Nätin kursstittotiveett etivätt jää vatin timpulstitivtistiksti hetittotiksti, jottka on 

helppo unohttaa. Optisttoifoorumtin kautttta vuorovatikuttuksestta ttulee konk-

reetttttistta  ylti  estittttetiden  ttapahttuvaa  kohttaamtistta  ja  yhttetisttyöttä.  Foorumtin 

kalttatisett  tillatt  myös  ruokktivatt  tittse  tittseään.  Vatikuttus  on  kumulatttitivtinen, 

stillä tihmtistten yhttetiskunnalltinen aktttitivtisuus voti ltisäänttyä vatin kansalatis-

tten  katikenlatisen  aktttitivtisuuden,  vtireyden,  ktitinnosttunetisuuden  ja  kansa-

latisosaamtisen  anstiostta.  Foorumtitt  ttuottttavatt  aktttitivtistta  ttotimtinttaa,  mtikä 

puolesttaan  ttuottttaa  aktttitivtistia  kansalatistia,  jotille  kansalatisaktttitivtisuus  on 

luonttevaa ja jonka kautttta synttyy uutttta aktttitivtisuutttta ja ntitin edelleen.

Kulttttuurti  ptidenttää  tikää  -ktirjassaan  Markku  T.  Hyyppä  kerttoo  Okti-

nawan saarestta. Oktinawa on Ittä-Ktitinan merellä stijatittseva Ahvenanmaatta 

ptienempti saarti. Saaren asukkatitta ptidettään maatilman ttervetimptinä ja ptitt-

kätikätistimptinä. Oktinawalatistten hyvä kuntto ja ptittkätikätisyys ovatt hämmäs-

ttyttttäneett  koko  läntttisttä  maatilmaa  vuostikymmentien  ajan.  Stiellä  on  satta-

vuotttiatitta suhtteessa enemmän kutin mtissään muualla maatilmassa.
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Oktinawan tterveystihmeen seltittysttä on ravtinnon ltisäksti ettstitttty kulttttuu-

rtittradtitttiostta. Kun eräälttä 107-vuotttiaaltta oktinawalatiseltta natiseltta kysytttttitin 

salatisuutttta hänen ptittkään tikäänsä, hän vasttasti, ettttä tilman basho-ifa-kutto-

mtistta hän oltisti jo kuollutt. Basho-ifa on kankaankudonttaa, jotta ertittytisesttti 

vanhatt natisett harjotittttavatt Oktinawassa. Vanhasttaan katikkti kylän asukkaatt 

lapstistta vanhukstitin osalltisttutivatt kudonttaan. Tuttktimustten mukaan basho-

ifa-kuttojatt ovatt mutitta tterveemptiä, aktttitivtisemptia, paremptikunttotistia, sosti-

aaltisemptia, käyttttävätt vähtitten tterveyspalveluja ja elävätt ptistimpään verratt-

ttuna  muualla  Japantissa  elävtitin  asukkatistitin.  Hetillä  on  hyvä  tittsettuntto  ja 

stisätisen tturvalltisuuden ttunne. 

Oktinawan salatisuus on ntimenomaan suurti sostiaaltinen ja kulttttuurtinen 

pääoma. Stiellä harrasttettaan, kokoonnuttaan yhtteen ja elettään hyvää elä-

mää. Votiko Oktinawaa kuttsua reuna-alueeksti? Metidän perspektttitivtisttäm-

me se on mtiltteti maatilmanreunalla. – Enttä Euroopan ja Suomen syrjäky-

lätt? Mtittä ttapahttuu, kun on ”enää korpti ja mutisttott htimmenevätt, ptihotilla 

nokkosett  kukktiti  ja  pellott  mettstittttyvätt”?  –  Stillotin  kansalatisoptisttossa  pe-

rusttettaan vatikkapa vtilltiyrttttti- ttati lankojenvärjäyskurssti tihan stitihen ktirkon 

ttunttumaan.

Vapaa stivtisttysttyö kehtittttyti moderntin yhttetiskunnan ja mettakerttomus-

tten kultta-atikana. Sen htisttortialltinen ttehttävä olti kasvattttaa hyvtiä kansalatistia 

moderntille valtttiolle. Mutttta jos optistto edelleen ptittää hyvänä tttiettttyjä astiotitta 

ja määrtittttelee arvokkaan ja arvottttoman, otikean ja väärän, edtisttykselltisen 

ja ttaanttumukselltisen, asettttuu se tttiettttyyn postitttioon astiakkatistitin nähden. 

Postitttio eti ole ttasa-arvotinen, jos se ptittää stisällään vtiestttin tttiedon omtistta-

mtisestta. Tällatinen tttiedon omtisttajuussuhde on kutittenktin kadonnutt. Sen 

stijaan ttärkeää on varusttaa ertilatisett ryhmätt sellatisella tiniformaatttiolla, jotta 

ne ttarvtittsevatt päättöksentteossaan. Nyky-yhttetiskunnassa optistto ttotimtiti vas-

ttutiden  montinatisuudessa,  ntitiden  kesktinätisessä  rtitippumattttomuudessa  ja 

jopa rtistttirtitittatisuudessa. Se velvotittttaa optisttoa jousttavuutteen, suvatittsevati-

suutteen ja nopealtitikketisyytteen. 
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Rtititttta Hakultinen ja Letila Rautttio 

Mökktilätisettktin kansalatisoptisttoon 
Tuttusttumtisktierroksella Postion kyltissä

uomalatisett  ovatt  ttunnettusttti  mökktikansaa,  vtiralltistten  tttilastto-

jen mukaan joka vtitidennellä ttaloudella on ertilltinen vapaa-ajan 

asuntto (Suomtirakenttaa.if). Monett suomalatisett pertivätt vanhem-

mtilttaan mökkejä ja maaseudun entttisett mummonmöktitt ottettaan 

loma-asunttokäyttttöön.  Totisett  vtiettttävätt  atikaansa  loma-asunttoja  vartten 

kaavotittettutilla aluetilla, jotistta estimerkketinä voti matintitta Suoltijärven ja Lti-

vojärven Porosaarett kymmentien mökktittontttttien alueett Postiolla.  

Mökktiyttymtinen,  stitirttymtinen  ttyöelämän  arjestta  vapaalle,  alkaa  vaa-

ttettuksen  muuttttumtisestta  rennommaksti  ja  ttyövelvotittttetistta  mutisttuttttavtien 

astiotiden, estinetiden latittttamtisestta syrjään. Pomott ja rengtitt etivätt erottu ttoti-

stisttaan mökktimattkalla ja häärätillessään möktillä remonttttti- ja ylläptittoas-

karetissa.  Mökktilätistten  suhttauttumtinen  sostiaaltiseen  kanssakäymtiseen  on 

jossatin määrtin rtistttirtitittatistta ttati se atinaktin jakaa mökktilätistiä.

Monett haluavatt olla möktillä omassa rauhassa, ttapaamatttta mutitta mök-

ktilätistiä ttati patikalltistia asukkatitta. Totistilla puolesttaan on vtilkastta seuraelä-

mää, ttuttttavtia ja sukulatistia ptitipahttaa kylässä ttuon ttuosttaktin. Mökktilätisett 

mattkusttavatt usetittaktin ttuntteja päästtäkseen arjestta vapaalle, omalle möktil-

le. Loma-atika kakkosasunnolla on laattuatikaa jopa stillotin kun se mutisttutt-

ttaa ttyöletirtiä remontttttien ja ltisärakenttamtistten vuoksti. (Alasuuttarti & Ala-

suuttarti 2010, 90.)

Kuvaamme ttässä artttikkeltissa mökktilätisyyttttä yhttäälttä deltiberatttitivtisen 

demokratttian näkökulmastta kansalatisraadtin atinekstia stisälttävän mökktiläti-

stiä  ttapaamassa  -ktierroksen  ja  mökktilätistille  osotittettun  kyselyn  pohjaltta. 

Pohdtimme myös mökktilätistten suhdetttta kulttttuurti- ja optisttottotimtinttotihtin 

sekä mutihtin kansalatisaktttivtitteettttetihtin.

S
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Deltiberatttitivtisen demokratttian edtisttämtinen

Deltiberatttitivtisen demokratttian kästittettttä votidaan ttarkenttaa kolmen krtittee-

rtin  avulla.  Enstimmätinen  nätisttä  ltitittttyy  vaatttimukseen  tinklustitivtitisuudestta 

elti osalltisttujaryhmän edusttavuudestta. Osalltisttujtien ttultisti edusttaa yhttetis-

kunnan ttati kohderyhmän jäsentiä mahdolltistimman hyvtin. 

Totinen krtitteerti on deltiberatttitivtinen keskusttelu, jonka ttultisti olla tinifor-

maatttiolttaan ttarkkaa ja merktittykselltisttä. Keskusttelutiden ttultisti olla monti-

puoltistta, puolestta ja vasttaan. Mtieltiptittetiden montipuoltisuus on merktittttä-

vää. Osalltisttujtien ttultisti olla ttunnolltistia, elti stittouttua punntittsemaan ttotistten 

kästittykstiä, vatikka ne oltistivattktin vasttotin omtia kästittykstiä. Jokatisen osalltis-

ttujan mtieltiptitteen huomtiotimtinen on ttärkeää. 

Kolmas krtitteerti on vatikuttttavuus, ja ttällötin keskusttellutt astiatt ttati kehtitt-

ttämtisehdottuksett  vtiedään  etteenpätin  vatikkapa  vtiranhaltttijotiden  ttotimestta. 

Stitihen ltitittttyvän kansalatisraadtin ttotteuttttamtisen onntisttumtinen rtitippuu stiti-

ttä,  mtitten  se  ttotteuttettaan.  Atiheen  ttulee  olla  ttärkeä,  rahotittus  ttulee  hank-

ktia, henktilött hankktia ttyöhön mukaan, osalltisttujtia hankktia patikalle, ttehdä 

näkyväksti  tittse  keskusttelu  ja  hotittaa  astiaa  etteenpätin  kunnassa.  (Ratistio  & 

Vartttiatinen 2011, 14 - 41.)

Mökktilätisktierros

Postion kansalatisoptistton stidosryhmtisttä kunnan ttuhannett kesäasukkaatt ja 

mökktilätisett ovatt jääneett ttähän saakka vähälle huomtiolle, vatikka mökkti-

lätisett  ovatt  pottentttiaaltinen  kohderyhmä  kurssetille.  Yhttä  ktitinnosttavaa  olti 

luoda yhtteykstiä lomalatistitin ja mökktilätistitin, jotttta oltisti mahdolltistta saada 

käyttttöön hetidän osaamtistta ja tttiettojaan kansalatisoptistton tttilatisuukstissa ttati 

kurssetilla.

Mökktilätisktierros koetttttitin ttärkeäksti ttotteuttttaa yhttenä astiana YHTEYS 

- hankkeen ttotimtinttoja, stillä Postion alueella mökktilätisett ovatt kunnan sttra-

ttegtiassaktin  matintittttu  ttärkeänä  kohderyhmänä.  Mökktilätistten  äänti  ttulee 

saada kuuluvtitin Postion kansalatisoptistton ja ktirjastton ttarjonttaa ajattellen. 

Tämä  artttikkelti  mukatilee  mökktilätistturneen  mattkakerttomustta,  kästittellen 

estille  noussetitta  ttotivetitta,  mtieltiptittetittä  sekä  osaamtisaluetiden  kuvaustta  ja 

tideotintttia ntitiden jattkojalosttukseen. 
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Valmtisttaudutimme mökktilätistten mtieltiptittetiden kokoamtiseen laatttimal-

la hetille suunnattun kyselylomakkeen, jonka he pysäketillä ttavattessamme 

ttäytttttivätt tittse ttati me haasttatttteltimme ja samalla ttäytttimme. Turneevtitikolla ja 

seuraavana  vtitikonloppuna  Postion  Mutikkumarkktinotilla  saadutt  vasttauk-

sett stitirretttttitin atina pätivän päätttteeksti Webropoltin kautttta Laptin yltioptistton 

tttiettojärjesttelmään.  Mökktilätisktierroksen  jälkeen  analysotimme  ttulokstia 

ja  vetimme  tttiettoa  etteenpätin  ttulokstistta  ja  keskusttelujen  yhtteydessä  estille 

noussetistta  tideotistta.  Atinetisttoa  hyödynnettään  vtielä  kauan,  onhan  stiellä 

mm. tttiettoa henktilötisttä, jottka ovatt halukkatitta ttotimtimaan kursstiopettttajana 

ttulevtina kestinä.   

Lähttöttunnelmatt reppua pakattessa

Järjestttimme Postion kansalatisoptistton ja YHTEYS - hankkeen kanssa heti-

näkuun 2. vtitikolla vtitisti pätivää kesttäneen mökktilätisktierroksen, mtinkä ati-

kana kävtimme 13 postiolatiskylässä ttapaamassa mökktilätistiä (kuva 1). Ky-

Kuva  1.  Mokktilätisktier-
ttueen pätiväettaptitt
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läkoulutt ja -kaupatt on lakkauttettttu etikä kokoonttumtistttiloja ttällatistitin tttilati-

suukstitin ollutt saattavtissa, jotten mentimme kyltitin ltitikkuvalla tturtinattuvalla, 

asunttoauttolla. 

Ktierroksen  vettovotimaa  ltisästi,  ettttä  mukaamme  lähttti  myös  Palvelutitta 

ja ptienyrtittttäjyyttttä kyltille – hankkeen projektttipäälltikkö kerttomaan hank-

keesttaan. Vtitikonloppuna suostittutilla kesäpätivtillä, Postion mutikkumarkkti-

notilla olti samanlatinen ifoorumtiptistte, jossa mökktilätistilttä kerätttttitin tttiettoa ja 

mtieltiptittetittä. Vtitikonloppuna olti myös kunnan järjesttämä tisompti mökkti-

lätistinifo, jossa myös oltimme estillä.

Mökktilätisktierroksestta  laadtitttttitin  juttttu  ja  ykstittytiskohttatinen  tilmotittus 

pysäkktiatikattaulutineen patikalltislehttti Kurtitirtin kesänumeroon. Tämä kesä-

numero  menti  maksutttta  katiktille  postiolatistille  ja  Postion  mökktilätistille  erti 

puolelle maatta. Oltimme vtitikon kenttällä, astiakastta lähellä. 

Ptittkämattkalatisett tttiettoreppua ttäyttttämässä

Alkuvtitikon  ttunnelmtissa  olti  havatittttavtissa  jänntittysttä,  ttotisaaltta  tinttoa 

ja  ttotivetikkuutttta.  Laptin  radtiossa  kerrotttttitin  ttästtä  metidän  ttyösttä  ja  se  olti 

ttapahttuman näkyvyydelle tiso astia. Mökktilätisttapaamtisen ertittyypptisett py-

sähttymtispatikatt  avastivatt  stilmtiä  Postion  kunnan  laajuudestta  ja  myös  mo-

ntimuottotisuudestta. Vatikka väktimäärä voti ttalvella olla ptienti, ntitin tihmtistiä 

ttunttuti olevan ja ttulevan “josttatin” estille. 

Ktierroksellamme satimme kästittyksen Postiostta, mökktilätististtä ja myös 

patikalltistten näkemykstiä kunnan ja kansalatisoptistton ttotimtinnastta. Lähes-

ttymtisttapaamme voti kuvatilla eräänlatisena ettnograifsena ttuttktimusotttteena, 

joka  pyrktiti  ymmärttämään  ttuttktimuskohdetttta  osalltisttumalla  mtielenktitin-

non  kohtteena  olevtien  tihmtistten  arkeen.  (Saaranen-Kaupptinen  &  Puus-

ntiekka 2006.) 

Loma-atikotina  mökktilätistiä  odottettaan  patikkakunnalle  vtirktisttämään 

patikalltistta eltinketinoa ja sostiaaltistta elämää. Mökktilätisett myös omaehttoti-

sesttti ttarjouttuvatt ttalkoolatistiksti kesättapahttumtitin ja patikalltistten ttuottttetiden 

suoramyyntttiptistteelle.  Elämä  Postiolla  tilman  mökktilätistiä  kuulosttti  olevan 

mahdottontta. He ttotivatt mukanaan ttultiatistina tiloa, tinttoa ja ttotivoa. Ptienen 

patikkakunnan vaatttimattttomatt henktilöresursstitt koetttttitin haastteena.
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Ehdotton ykkönen pysähttymtispatikotistta olti Ltivon rantta, Postion Rtivtiera 

(kuva 2), mtissä on laajatt htiekkarannatt ja mtikä kokoaa hellepätivtinä pati-

kalltisett, mökktilätisett ja tturtistttitt utimaan ja ottttamaan aurtinkoa. Stinne ko-

koonttuti ktitireettttömtiä tihmtistiä, ja hetillä olti atikaa sekä halua ttulla vatikutttta-

maan astiotihtin. 

Montia  mutittaktin  vtiretittä  patikkoja  oltivatt  estimerktiksti  Suoltijärven  Po-

rosaarti, Tolvan kylän lähellä oleva Rtitistittuntturtin levähdyspatikka (kuva 4), 

Mourujärven entttisen kaupan ptiha. Nätihtin patikkotihtin ttulti paljon aktttitivtis-

tta väkeä. Htiljatisemmtissa patikotissa saattttoti kutittenktin olla myös muuttama 

aktttitivtinen,  joka  ttulti  kerttomaan  monen  mökktilätisen  puolestta.  Ideotiden 

laattu ja pohdtinnan ttaso saattttoti korvatta määrän. Olti selvästtti valmtisttaudutt-

ttu mökktilätisttapaamtiseen. 

 

Kunnan astiotihtin ttotivotttttitin saattavan mökktilätistten näkökulmaa estille. 

Vtierasvenelatitturtin patikka olti yksti kuuma puheen atihe, stitittä ttulti useampti 

kerttomaan. Latitturti olti ttehtty kyllä mökktilätistiä ajattellen, mutttta sen patikka 

olti ltitian syrjässä. Keskemmällä kylää olevaa latitturtia ttotivotttttitin lyhyttatikati-

seen  veneen  parkkeeraukseen,  helpottttamaan  kaupotissa  astiotintttia.  Tämä 

Kuva 2. Eltisa ja Jenny valmtisttelevatt Ltivon letirtiä
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astia  satiktin  vauhtttia  kunnan  rattttatistitin  ja  keskusttan  latitturti  olti  hyvtin  ptian 

ttotivetiden mukatisesttti käyttettttävtissä.

Näkyvyyttttä ttoti myös Kotilltismaa lehden ttotimtittttajan puheltinhaasttatttte-

lu. Näkyvyyttttä ttarvtitttttitinktin, stillä pohdtimme myös mökktilätistten osalltis-

ttumattttomuutttta  ja  stittä  mtisttä  ttotisen  mökktilätisktierrospätivän  passtitivtisuus 

kerttoti.  Tosti  astia  on,  ettttä  jos  astian  hetikostta  tttilastta  eti  tttiedettä,  ttati  stittä  eti 

havatitta, se jää korjaamatttta.

Aktttitivtisett  tihmtisett  saavatt  aktttitivtisuutttta  atikaan,  ntitin  kävti  Suoltijärven 

Porosaaressaktin. Puheltin olti ptirtissytt ttati ttärtissytt useammalla ja väkti ttulti 

Porosaarestta mökktilätisttapaamtiseen. Syrjätinen stijatinttti eti hatittannutt aktttiti-

vtisuutttta, pätinvasttotin (kuva 3). Patikalltisen Kurtitirti-lehden kesättotimtittttaja 

ttulti haasttattttelemaan ja ttekti ptittkän juttun atiheestta. Porosaaren mökktilätisett 

oltivatt pohtttineett tturvalltisuussetikkoja, estimerktiksti heltikopttertin laskeuttu-

mtispatikkaa eti hetidän mukaansa ollutt. Netttin ttotimtinen ja puheltimen ttoti-

mtimattttomuus pohdtittuttttti ja ttotisaaltta myös huolesttuttttti.  

Kuva 3. Suoltijärven Porosaaren pysäktillä
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Mtittä evätittä kansalatisoptistton reppuun ttulti?

Luontto on atiheena ttärkeä ntitin patikalltistille kutin myös mökktilätistille. Kurs-

stittotivetissa olti yltivotimatisesttti ttärketimptinä luonttoon ltitittttyvätt ertilatisett kurs-

stitt ja halu opptia. Kalasttukseen ja vetteen ltitittttyvätt kursstittotiveett oltivatt kär-

jessä. Totivotttttitin estimerktiksti perhon, katttiskan ja verkkojen ttekokursseja. 

Veneenttekokurssti olti edelltisenä vuonna olluttktin, mutttta monett ttotivotivatt 

stittä vtielä. Myös kalasttamtiseen ttotivotttttitin kursseja, ntitin verkko- kutin utis-

tttinpyyntttitin. Myös kalankästittttely nousti estitin ttärkeänä astiana. Melontta ja 

venetilyretitttttien ttunttemtistta ttotivotttttitin, samotin kutin ltisää uustia melonttaretitt-

ttejä. Erättatidott oltivatt hakusessa ja ntitihtin ttotivotttttitin myös kursstittustta.

Ruokaan ltitittttyvtiä ttotivetitta estittetttttitin, estimerktiksti stientikurssti ktitinnosttti 

ja löyttytipä ktierroksella pottentttiaaltinen stientikursstien vettäjäktin. Muuttamatt 

mökktilätisett halustivatt opptia ltihan- ja kalankästittttelyttatittoja. Luonnonyrttttti-

tttiettous ja ntitiden käyttttö ruoan valmtisttuksessa ja luonnonkasvetilla värjää-

mtinen oltivatt ktitinnosttavtien ttatittojen ltisttalla. Ntikkarotinttti, kästittyött ja ltitikun-

tta oltivatt montien ttotivetissa – nehän ovatt kansalatisoptisttojen atina suostittttuja 

kursseja – ttostin ttarjonttaa eti ole loma-atikaan hetinäkuussa. 

Kuva 4. Tolvan Rtitistittuntturtin pysäktillä



64

Patikalltisttunttemustta  halutttttitin  ltisättä  ja  mökktilätisett  ttotivotivatt  saavansa 

enemmän  tttiettoa  mökktikylästtään,  kunnastta  ja  sen  htisttortiastta.  Tervey-

tteen  ltitittttyvätt  astiatt  ttultivatt  myös  estille  ja  huolti  tikäänttyvtisttä  mökktilätisttä. 

Huoleen ltitittttyti heltikopttertin laskeuttumtispatikan puuttttumtinen ttati atinaktin 

epätttiettotisuus astiastta. Enstiaputtatidott ovatt ttärkeätt halltitta, kun on ptittktisttä 

vältimattkotistta kyse. Mukanamme olti myös ttotisen, Palvelutitta ja ptienyrtittttä-

jyyttttä kyltille -hankkeen projektttipäälltikkö, joka kokosti ennakotivasttti tttietto-

ja ntimenomaan mökktilätistten mahdolltististta palveluttarpetistta. 

Totteuttutivattko deltiberatttitivtisen demokratttian tideatt?

Mattalankynnyksen ifoorumtitt ktitinnostttivatt atidosttti mökktilätistiä ja he kokti-

vatt osalltisttumtisen ttärkeänä. Monen tikätisett tihmtisett ttultivatt patikalle hetille 

ttärketiden  astiotiden  kanssa.  Jotissaktin  htiljatistissa  patikotissa  keskusttelua  eti 

ntitinkään saattu mökktilätistten kesken, mutttta me keskustteltimme ktitireettttö-

mästtti katikktien kanssa. Kerrotimme mtittä ajattukstia olti ttullutt estille mutissa 

keskusttelutissa.  Vatikuttttavuus  on  joskus  haastte,  mutttta  osa  astiotistta  on  jo 

ttotteuttettttu. Ptienellä patikkakunnalla astiatt votivatt rullatta nopeastttiktin etteen-

pätin.

Keskusttelujen ja kyselyyn ktirjotittettutt tteematt ltitikkutivatt paljolttti yletisellä 

ttasolla ja enemmän kunnan kutin kansalatisoptistton astiotissa. Osa astiotistta 

olti selkeästtti kunnan astiotihtin puuttttuvtia ja ttättä vtiestttiä on vtietty etteenpätin 

kunnan päättttäjtille. Harvotilla mökktilätistillä olti kokemustta Postion kansa-

latisoptistton  ttotimtinnastta.  Kunntilla  on  kullaktin  omatt  pertiaatttteett  ja  käy-

ttännött  estimerktiksti  jätteastiotissa  etivättkä  mökktilätisett  ttuntteneett  patikalltistia 

käyttänttetittä. Ympärtisttöastiatt ovatt ttänä pätivänä ttärketittä ja ntitittä pohdtittaan 

paljon. Postiolla on lopettettttu seka- ja btiojättttetiden lajtittttelu omtitin sätiltiötihtin 

ja ttämä astia ttunttuu kummasttuttttavan montia.

Mökktilätisett pohtttivatt jättttetiden lajtittttelua, ttati lajtittttelemattttomuutttta. Heti-

dän puhetissaan kävti tilmti halu lajtittella muun muassa muovtia ttati kartton-

ktia,  mutttta  se  eti  ollutt  käyttännössä  mahdolltistta  vähtien  lajtittttelupatikkojen 

vuoksti.  Mökktilätisett  ttotivotivattktin  kunnaltta  selketittä  peltisäänttöjä  jätteasti-

otissa ja tttiedottustta mökktilätistten otikeukstistta ja velvolltisuukstistta ntitin jätte- 

kutin mutissaktin astiotissa. 
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Totinen keskusttelutiden osotittttama kehtittttämtiskohde olti tttiedottttamtinen. 

Ittse  ttörmästimme  tttiedottttamtisen  vatikeutteen,  kun  yrtitttimme  markktinotida 

mökktilätisktierrostta. Patikotittttatin jultisttetittamme olti hankala saada näkyvtille, 

stillä varstinkaan uustilla mökktialuetilla eti ollutt tilmotittusttauluja ttati edes seti-

nää ttähän käyttttöön. Ttiedotttimme mökktilätistturneestta hyvtissä ajotin patikal-

ltislehdessä, mutttta sekään eti ttavotittttanutt katikktia. Ongelmaan ltitittttyti myös 

se, ettttä patikalltisett käytttttivätt pysähdyspatikotistta erti ntimeä, mtittä me retitttttien 

laatttijatt oltimme käyttttäneett. Seurasti htieman nurtinaa, kun oltimme ohjan-

neett tihmtistiä väärään patikkaan.

Kyltien  yhttetisett  kokoonttumtispatikatt  koulutt  ja  kyläkaupatt  ovatt  ka-

donneett ja ttotivetitta estittetttttitin estimerktiksti säänkesttävtien tilmotittusttaulujen 

saamtiseksti.  Ntitinpä  tttiedottttamtinen  on  suunntittelttava  kokonatisvalttatisesttti 

ja montimuottotiseksti, se eti voti olla pelkästtään sähkötisttä, stillä alueella on 

paljon tihmtistiä, jottka käyttttävätt pertinttetistiä ttapoja saada tttiettoa. Nettttti eti ole 

katiktille mahdolltinenkaan patikotittttatin olemattttomtien yhtteykstien vuoksti.  

Postion kuntta on järjesttänytt puhttaan veden nouttoptistteen kunnan kes-

kusttaan,  Aholaan.  Mökktilätisett  lunasttavatt  kunnastta  avatimen,  mtillä  he 

pääsevätt ttäyttttämään vestiastttiansa. Tättä palvelua ptidettään hyvänä, mutttta 

ttulti myös ttotivetitta stitittä, ettttä estimerktiksti Ltivolle suoramyyntttiptistteen yhtte-

ytteen saattatistitin vedenmyyntttiptistte. Kansalatisoptistton kursstittotivetistitin saa-

tttitin lyhyttkursstien ttotivetitta ttati mahdolltistia lyhyttkursstien ohjaajtien ntimtiä. 

Alueen vettovotima on mökktilätistille luonnossa ja sen hyödynttämtinen votisti 

näkyä myös kursstittarjonnassa.

Mökktilätisktierros stinänsä sati paljon hyvää palauttetttta. Vasttaavaa eti ole 

ttehtty ennen ja stiksti se ktitinnosttti. Keskusttelua mökktilätistten kanssa ttulee 

jattkaa, mutttta ttulevatisuudessa voti olla hyvä kesktittttyä yhtteen ttati kahtteen 

patikkaan,  jossa  mökktilätistiä  votisti  olla  kunnan  ntimeämä  edusttaja  ttapaa-

massa.  Postion  keskusttan  kauppojen  parkktipatikatt  ovatt  vtitikonlopputistin 

ottolltistia  ttapaamtispatikkoja.  Myös  Ltivon  rantta  vettää  puoleensa  kauntitilla 

säällä atinaktin kunnan etteläpuolella asuvtia.
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Mökktilätisett, vapaa-atika ja kansalatisoptistto

Postion mökktilätistissä on paljon pottentttiaaltistia paluumuuttttajtia eläkepätivti-

en kotittttaessa. Laptin luontto, kunnan kohttuulltisen hyvätt palvelutt eläkeläti-

stille, hyvätt ulkotilumahdolltisuudett ja ntitin edelleen ovatt patinavtia perustte-

luja eläkepatikka mtietttittttäessä.    

Kysytimme ttapaamtilttamme mökktilätistilttä hetidän ttämänhettktisttä mtielti-

ptidettttään stitittä, mtillatisena ttotimtijana he näkevätt tittsensä suhtteessa Postion 

kansalatisoptisttoon. Vasttaukstia ttulti 75 kpl ja lähes puolett olti stittä mtielttä ettttä 

kursstilatistia  hetisttä  ttulee.  Suurti  olti  myös  se  joukko,  joka  arvelee  seuraa-

vansa kansalatisoptistton ttotimtinttaa vatin kaukaa. Vtitisti henktilöä votisti ttotimtia 

kursstin ohjaajana ja kahdeksaa eti homma ktitinnostta latinkaan.

Mökktilätistitin  astiakaskunttana  kannattttaa  panosttaa  vähtinttäänktin  kah-

densuunttatistta tttiedottustta suunntittttelemalla ja jo ttulevtina kestinä loma-ati-

kaan hetinäkuussa lyhytittä ja ttehokkatitta kursseja ttarjoamalla. 

Kuva 5. Eläkkeelle jäänetiden suhde kansalatis-
optisttoon
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Kun kysytimme Postion mökktilätistilttä hetidän halukkuudesttaan osalltis-

ttua  kansalatisoptistton  kurssetille,  ntitin  ne,  jottka  etivätt  lämmenneett  ajattuk-

selle, estitttttivätt perusttelutina loman lyhyyden, loma haluttaan ptittää lomana 

koska ttalvella elämä on ktitiretisttä ja ttuollotin harrasttettaan. Atika stitis halu-

ttaan käyttttää omtin ehdotin, joskus pelkästtään htiljatisuudestta nautttttien. Htil-

jatisuus ja vähätinen tturtistttien määrä olti perustteluna muuttamalle haasttatttte-

lemallemme mökktilätistille hankktia loma-asuntto juurti Postioltta. 

Haasttattttelemamme mökktilätisett, jottka oltivatt halukkatitta osalltisttumaan 

kurssetille loma-atikana, perustteltivatt ktitinnosttusttaan mahdolltisuudella ttu-

ttusttua mutihtin mökktilätistitin ja patikkakunttalatistitin. Kursstitt ttotistivatt vatihtte-

lua loma-arkeen, anttatistivatt uutttta osaamtistta ja tihmtistitin ja patikkakunnan 

nähttävyykstitin ja mennetisyytteen ttuttusttumtistta. 

Kesäatikaan Postiolla on ttarjolla kulttttuurtittotimen ja kyläaktttivtistttien or-

gantisotimtia tttilatisuukstia, jotissa voti ttuttusttua patikalltistitin tihmtistitin. Ktirjastton 

palveluja monett mökktilätisett jo käyttttävätt ja ovatt pääsäänttötisesttti ttyyttyväti-

stiä. Atinoasttaan auktioloatikotihtin ttotivotttttitin muuttostta, mm. auktioloa lau-

anttatistin. Kansalatisoptistton kannattttaa suunntittella ktirjastton ja kulttttuurtittoti-

men  kanssa  yhttetisrettktiä,  patikalltishtisttortiastta  kerttovtia  tttiettotiskuja  ja  ntitin 

sanottusttti kolahttavtia kursseja. Ttiedottustta ja tiniformaatttion jakamtistta votisti 

ttehdä  entttisttä  enemmän  tintternetttin  kautttta,  stillä  ttalvtisatikaan  mökktilätisett 

elävätt aluetilla, mtissä yhtteydett ovatt vakaammatt ja tttietto kulkee.

Tulevatisuudessa  myös  patikalltisett  yhtteydett  parannevatt  joko  valokuti-

ttukaapeltin  ttati  4G-mokkulotiden  avulla.  Mökktilätistten  keskustteluryhmä 

Faceboktissa ympärti vuoden votisti olla väylä, jossa votisti tttiedottttaa monen-

suunttatisesttti menetillään olevtistta astiotistta ja ttarpetistta. Kunnan netttttistivutil-

le, mökktilätistten tttiettotiskustivusttolle votisti ttuottttaa napakan ja ajanttasatisen 

vtideon estimerktiksti tteemastta “Jätttteett ja ktierrättys Postiolla”. 

Vtitiden  pätivän  mökktilätisktierros  ja  kaksti  pätivää  Mutikkumarkktinotilla 

anttoti metille runsaasttti etteenpätin vältittettttävää tttiettoa, montia tideotitta uustitin 

kouluttus- ja mutihtin palveluttuottttetistitin. Saattammepa saada aktttitivtististta lo-

ma-asukkatistta  ktipeästtti  kativattttuja  ltisäresursseja  kouluttttajajoukkoomme. 

Ennen katikkea retissu anttoti ajattukstia ttavatta jattkossaktin mökktilätistiä uu-

stina astiakkatina, jotille kansalatisoptistto votisti ttuottttaa hetidän ttarvtittsemtiaan 

stivtisttys-, kulttttuurti- ttati kursstipalveluja.
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E

Ttitinaltitisa Multtamäkti           

Yhttetisttä kylää tideotimassa  
Asukkaatt kunttapalvelutiden kehtittäjänä

rtilatisett  yhttetisttyösemtinaartitt  ja  keskustteluifoorumtitt  jäävätt  valti-

ttettttavan usetin pelkän puheen ttasolle. Vtirkamtiehett käyvätt ttotis-

ttamassa ykstikkönsä sttrattegtistia ltinjaukstia,  stidosryhmätt ja kun-

ttalatisett kerttovatt oman vtiestttinsä, mutttta nätiden näkökulmtien ja 

ttavotittttetiden yhtteensovtittttamtinen ja muuttttamtinen konkreetttttistiksti ttotimen-

ptittetiksti  jää  yleensä  ttekemättttä.  Nykyatikana  tihmtisett  myös  verkosttotittuvatt 

tteknologtian avulla etikä yhttetisölltinen tidentttitteettttti ole enää patikastta rtitippu-

vatistta. Kutittenktin tihmtisett kohttaavatt patikalltistia ongelmtia, jotiden rattkatise-

mtiseen kuntta tinstttittuutttiona kuuluu.

Sodankylä  on  kunttasttrattegtiassaan  ltinjannutt  kunttalatistten  osalltisuu-

den  kehtittttämtisen  yhdeksti  patinoptisttealueekseen.  Kunttalatistilla  ttulee  olla 

mahdolltisuus  vatikuttttaa  oman  asutinalueensa  palvelutiden  kehtittttämtiseen 

sekä saada tttiettoa käynntissä olevtistta kehtittttämtisttotimenptittetisttä jo astiotiden 

valmtistteluvatiheessa.  Uustien  lähtidemokratttiamuottojen  kehtittttämtinen  on 

yhttenä ttotimenptitteenä kunttasttrattegtiassa. Aktttitivtinen yhttetisttyö kolmannen 

sekttortin ttotimtijotiden, yrtittystten ja opptilatittostten kanssa on myös ktirjattttttu 

kunttasttrattegtiassa1 ttavaksti saavuttttaa asettettttuja ttavotittttetitta. 

Somption ktirjastto valtittsti YHTEYS-hankkeen loppuvatiheen kohderyh-

mäkseen muualtta Sodankylään muuttttaneett lapstiperheett. Halustimme saa-

da tttiettoa ttämän ryhmän palveluttarpetistta. Hankkeen atikana ktirjasttossa olti 

järjesttetttty muun muassa sattuttuntteja, mutttta ttotimtivaa ajankohttaa kysetisel-

le palvelulle eti otiketin ttunttunutt löyttyvätt. Myös kunnan ulkomaalatisväesttö 

on vtitime vuostina kasvanutt votimakkaasttti, ja halutttttitin ltisäselvtittysttä stitittä, 

kutinka ktirjastto votisti omaltta osalttaan edtisttää kottouttumtistta Sodankylään. 

Järjestttimme keskusttelu- ja tideotinttti-tillan kosktien muualtta muuttttanetiden 

lapstiperhetiden palvelutitta Sodankylässä.

1 Sodankylän kunttasttrattegtia 2014-2020
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Osalltisuudella yhttetisölltisyyttttä, otivalttamalla muuttostta

Somption ktirjastton ja YHTEYS-hankkeen järjesttämään lapstiperhetiden ar-

kea kästittttelevään kunttapalvelutiden kehtittttämtistilttaan osalltisttuti vtirkamtiehtiä 

kunnan  stivtisttysttotimestta,  perustturvan  ttotimtialaltta  ja  halltinnostta,  seura-

kunnan, vapaaehttotisjärjesttöjen ja kunnassa ttotimtivtien kehtittttämtisprojek-

tttien  edusttajtia  sekä  kunttaan  muualtta  muuttttanetitta  asukkatitta.Ttilatisuuden 

markktinotinttti kohdennetttttitin ertittytisesttti ätidetille ja hankkeen edusttaja kävti 

estittttelemässä ttapahttumaa muun muassa Mannerhetimtin Lasttensuojelultiti-

tton Terhokerhossa ja ulkomaalatistten ätitttien omassa kahvtiryhmässä. Ttie-

dottus hotidetttttitin suomeksti ja myös englanntiksti, jotttta suomenktielttä osaa-

mattttomatt uskalttauttutistivatt myös patikalle.

Ttilatisuutteen osalltisttuti ylti kakstikymmenttä henktilöä. Ulkomatiltta muutt-

ttanetitta  osalltisttujtia  olti  vtitisti.  He  oltivatt  lähttöjään  neljästtä  erti  maanosastta. 

Muuttamatt oltivatt asuneett patikkakunnalla jo usetitta vuostia ja opptineett suo-

menktielen. Uustin ttultija olti muuttttanutt Sodankylään 16 pätivää atikatisem-

mtin.

Enstimmätisen ryhmättehttävänä olti: ”Mtihtin yhttetisötihtin kuulutttte? Mtittkä 

ryhmätt vatikuttttavatt tidentttitteetttttitinne? Perhettttä eti nytt lasketta mukaan, mtiett-

tttikää sen ulkopuoltistia yhttetisöjä.” Fläpptipapertitt ttäyttttytivätt ja läsnäoltijotiden 

persoonatt  sativatt  ttarkennustta:  saltistta  löyttytivätt  estimerktiksti  kuorolatinen, 

saamelatinen, kotirakerholatinen, aifrtikkalatinen ja lapsetton. 

Eti mennytt kauaakaan, kun prottestttitt alkotivatt kuulua: ”Kyllä sukulatisett 

ttähän kuuluu, eti ntitittä voti jättttää potis.” Sukulatisett halutttttitin mukaan. ”Ati-

van, sukulatisett ovatt ttärketittä. Haluanktin, ettttä tte nytt tillan atikana mtietttitttte 

mtittä  vatikuttustta  on  stillä,  ettttä  sukulatisett  etivätt  ole  samalla  patikkakunnal-

la. Mtinkälatistissa tttilanttetissa katipaatttte suvun apua ja votisti joku palvelu ttati 

muu ttaho stitinä tttilantteessa auttttaa?”

Ideotinttti-tillan  ttavotitttteena  olti  luoda  konkreetttttistia,  ttotteuttettttavtissa  ole-

vtia tideotitta sttrattegtiassa ltinjattttujen ttavotittttetiden saavuttttamtiseksti sekä saa-

da tttiettoa stitittä mtinkälatisett tttilantteett ttati ttotimtinttamalltitt ovatt ttällä hettkellä 

patikkakunnalle  kottouttumtisen  ja  yhttetisölltisyyden  kehtittttymtisen  estteenä. 

Lähttöolettuksena olti, ettttä monett kohdattutistta ongelmatttilanttetistta ovatt ratt-

katisttavtissa ptientillä ttotimtinnalltistilla muuttokstilla. 

Tärkeää  on  saada  tittse  ttotimtijatt  havatittsemaan,  kutinka  suurti  vatikuttus 

ptienellä astialla voti olla. Estimerktiksti ulkomaalatisen perheen ekaluokkalati-
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nen ttuo kotttitin enstimmätisen lukujärjesttyksensä. Stitinä opptiatineett on mer-

ktitttty pelktillä lyhenttetillä. Vatikka ätittti osaa jo melko hyvtin suomea, eti hän-

kään pystty päättttelemään, mtittä atinetitta estimerktiksti KÄ, UE, ttati AI ttarkotitt-

ttavatt. Pulmastta seuraa kehtittttämtistidea: Ulkomaalatistille opptilatille jaettaan 

sanastto opptiatinetistta, ja sanasttoon ltisättään myös käyttettttävätt lyhentteett.

Ttilatisuuden ttotimtinnalltisuuden, havatinnolltisttamtisen ja konkretttisotin-

ntin  suunntitttteluun  käyttetttttitin  runsaasttti  atikaa.  Suunntittttelua  ja  ttotteuttustta 

vartten ttarvtitttttitin rattkatisukesketinen lähesttymtisttapa. Työmenettelmtitin, tteh-

ttävänanttotihtin ja osalltisttujtien ohjaamtiseen löydetttttitin hyvtiä neuvoja Htir-

vtihuhdan ja Ltittovaaran ktirjastta Rattkatisun ttatitto. Sanavaltinnotilla ja kysy-

mystten  asettttelulla  on  olennatinen  vatikuttus  stitihen  lähttevättkö  osalltisttujatt 

pohtttimaan ongelmtia vati rattkatisuja. Halustimme luoda olosuhtteett tideotitta, 

uustia ttotimtinttamalleja ja ttavotittttetitta synnyttttävälle vuorovatikuttukselle.

Sodankylälätinen InnoBa – uusti näkökulma hettti ovella

Tuula  Anttola  ja  Jukka  Pohjola  (2006)  estittttelevätt  tteoksessaan  Innova-

tttitivtisuuden  johttamtinen  ttermtin InnoBa,  joka  kuvaa  tinnovatttitivtisuuden 

mahdolltisttavaa  kulttttuurtia,  tttilaa,  atikaa  ja  ympärtisttöä.  Sen  perusttana  on 

proifessorti Nonakan kästitte Ba: luottttamuksen ja yhttetisölltisyyden hengessä 

synttynytt tttila, joka mahdolltisttaa uustien tideotiden synnyn. Tavotitttteenamme 

olti sysättä alkuvauhtttitin sodankylälätinen InnoBa.

Tapahttumapatikkana olti kunnan valttuusttosalti. Ttilan vtiralltinen sttattus 

asettttaa  helposttti  ennakko-odottukstia  tttilassa  ttapahttuvalle  ttotimtinnalle  ja 

omalle käyttttäyttymtiselle. Jotttta osalltisttujatt saattatistitin keskusttelemaan avoti-

mesttti  ja  tideotimaan  uustia  ttotimtinttamalleja,  halutttttitin  mahdolltisett  luovaa 

ttotimtinttaa esttävätt ennakko-odottuksett romuttttaa jo valttuusttosaltin ovella. 

Pertinttetisen luenttoympärtisttön stijaan saltitin stisusttetttttitin kolme ertilatistta 

keskustteluryhmää:  yksti  pyöreän  pöydän  nojattuoltiryhmä,  yksti  pertintteti-

sempti pöyttäryhmä sekä yksti pöydättön ryhmä ktirjastton säkktittuoletistta ja 

sattuhuoneen  vanhotistta  jakkarotistta  stijotittettttuna  suolalampun  hämytisään 

valoon. Ttilaa halkoti ptittkä räsymatttto ja sen vtieressä olti ttarjotilupöyttä, jostta 

löyttyti  suolatistta  ptitirakkaa,  hedelmtiä,  kahvtia  ja  tteettä.  Valatisttus  ptidetttttitin 

normaaltia  hämärämpänä.  Stisusttuksen  ttunnelma  olti  rentto,  kottotinen  ja 

lämmtin. – Ja se ttotimti.
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Vtielä ettetisessä monti ttultija näyttttti yhttä harmaaltta kutin stillotinen satteti-

nen sää. Montilla olti ttyöpätivä ttakanaan ja selvästtti hetittä mtietttittyttttti, kutinka 

jaksatistivatt  vtielä  tideotida  kolme  ja  puolti  ttuntttia.  Ovella  he  pysähttytivätt  ja 

ryhttti  kohenti: ”Onpa  tihanan  näkötisttä.”  Epävtiralltisuuden  ltisäksti  tttilan  sti-

susttus  vtiesttti  ttultijotille ”joku  on  nähnytt  vativaa,  joku  on  latittttanutt  patikan 

kauntitiksti stinua vartten, stinua on odottettttu.”

Jokatiselle ttultijalle olti varattttu patikka josttatin ryhmästtä. Patikka olti mer-

ktitttty ntimtilapulla varusttettulla kasstilla, joka stisälsti ttärkeätt tideotintttittyökalutt: 

postt-titt-lappuja ja kynän. Jokatiseen ryhmään olti stijotittettttu sekatistin kunnan 

vtirkamtiehtiä,  ulkomaalatistia  osalltisttujtia  ja  vapaaehttotisttotimtijotitta.  Oman 

patikan ettstimtinen avasti keskustteluyhtteyden ttotistitin. 

Ptian kolmestta ryhmästtä kuuluti tilotinen puheensortina suomeksti ja eng-

lanntiksti. Ameltia, joka olti muuttttanutt Sodankylään Indonestiastta 7,5 vuotttta 

stitttten, kuvaa vatikuttelmaa: ”I enjoyed tthe way tthe eventt was organtized be-

cause titt was ifun and dynamtic. I tthtink tthe ifactt tthatt we were ifrstt sett up tintto 

smaller groups was very eifectttive as well as less tintttimtidattting.” 

Myös kunnan vtirkamtiestten sekä mutiden stidosryhmtien edusttajtien jou-

kossa olti muualtta patikkakunnalle muuttttanetitta henktilötittä. Enstimmätinen 

ntitin sanottttu latttttiajanattehttävä paljasttti ketittä oltivatt patikkakunnalla vähtin-

ttäänktin 40-50 vuotttta asuneett ja kettkä oltivatt muualtta muuttttanetitta. Havatitt-

tttitin, ettttä muualtta muuttttanetitta olti selvä enemmtisttö osalltisttujtistta.

Työmenettelmänä latttttiajana

Latttttiajana on kuvtitttteelltinen tttilaan ptitirretttty vtitiva, jonka ttotisessa päässä on 

”ttäystin samaa mtielttä” ja ttotisessa ”ttäystin erti mtielttä”. Ryhmän vettäjä estittttää 

vätittttämtiä ja ryhmän jäsenett stitirttyvätt janalle stitihen kohttaan, mtittä mtielttä 

he stillä hettkellä ovatt astiastta. Tekntitikka on helppo ja nopea ttapa selvtittttää 

tison ryhmän ttunnelmtia ja kokemusmaatilmaa ja vältittttää tttietto ntitin ryhmän 

vettäjälle kutin mutille osalltisttujtille. Samalla votidaan havatinnolltisttaa astiotitta, 

jotistta ryhmän jäsenett ovatt samaa mtielttä, ja vahvtisttaa yhttetishenkeä. Kun 

stijotittttumtisttaan janalla eti ttarvtittse seltittellä etikä perusttella, votidaan janan 

avulla pyyttää kuvaamaan astiotitta, jotissa tttiedettään mtieltiptittetiden eroavan 

ttati jotihtin ltitittttyy ttunnelattaustta. 
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Läsnäolon iflow tilman ttaukoja

Enstimmätisen yhttetisöjä kästittttelevän ttehttävän purkamtisen ja muuttamtien 

latttttiajanojen jälkeen osalltisttujatt jaetttttitin uustitin ryhmtitin. Ryhmtien tteematt 

oltivatt ”0-6 -vuotttta”, ”koulu” ja ”vapaa-atika”. Kuhunktin ryhmään ntimetttttitin 

ttyönsä puolestta yksti vtirkamties. Muutt jäsenett hakeuttutivatt stitihen ryhmään, 

jonka kattsoti parhatitten vasttaavan omaa elämäntttilannettttaan, edusttamaan-

sa  organtisaatttiotta  ttati  ttyöttehttävtiään.  Ryhmtien  ttehttävä  olti  keskusttella  an-

nettustta  tteemastta  ja  kehtittttää  tideotitta.  Votiko  sellatisestta  ttehttävänannostta 

synttyä mtittään?

Ryhmätt keskustteltivatt tinnokkaasttti. Patikalle ttulletilla tihmtistillä olti koke-

mukstia tttilanttetistta, jottka oltistivatt votineett mennä paremmtin. Hetillä olti aja-

ttukstia stitittä mtittä votisti muuttttaa. Keskusttelu ltitikkuti hyvtin arktistissa astiotissa 

kutten  kaupassa  käynntissä,  lastten  retissuvtihkotttiedottttetissa,  ktielen  opetttte-

lussa. ”Tunnelma olti rentto. Porukka rtitisu kengätt potis, oltttitin sukkastilttaan. 

Sati ltitikkua, hakea syöttävää. Eti ollutt mtittään hätirtiöttektijötittä.” Kun vettäjä til-

motittttti, ettttä nytt oltisti ttauon atika, eti kukaan reagotinutt. Ryhmättyöskenttelytt 

jattkutivatt samaan ttyyltitin. Osalltisttujatt oltivatt hakeneett syöttävää ja juottavaa, 

potisttuneett vessaan ttati jalotittttelemaan, kun stilttä ttunttuti. Kukaan eti ttarvtin-

nutt ttaukoa. 
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Ttilassa ltitikkuti koko ajan joku jonnektin, mutttta se eti hätirtinnytt ttyösken-

ttelyä, koska ttekemtisen ifokus olti koko ajan ttehttävässä. ”Katiktilla olti atidos-

ttti halu vtiedä astiotitta parempaan suunttaan, syylltisttämättttä kettään astiotiden 

huonostta nykytttilastta. Tulevatisuutteen suunttauttumtinen on lähttökohttatisesttti 

atina parempti vatihttoehtto lähtteä kehtittttämään ttotimtinttaa kutin jäädä kative-

lemaan  mennetittä  ja  ettstiä  syylltistiä  ttotimtimattttomtille  astiotille.  Valtittettttavan 

usetin semtinaaretissa ja ttyöpajotissa jäädään junnaamaan patikotilleen etikä 

ttodelltistia  edtisttysaskeletitta  ottetta.  Nytt  koko  hommastta  jäti  ativan  ertilatinen 

maku ja uskon, ettttä ttodelltistta vatikuttttavuutttta saatttitin atikaan.” 

Osalltisttujtia  pyydetttttitin  ktirjotittttamaan  jokatinen  tillan  atikana  synttynytt 

tidea postt-titt-lapulle, jotitta jokatiselle olti jaettttu ptienti ntippu. Idean merktittys-

ttä, ttotteuttttamtiskelpotisuutttta ttati ttotteuttttajaa eti ttarvtinnutt mtietttttiä. Tärketinttä 

olti, ettttä jokatinen ”auttttatisti, jos...” -ajattus saatttitin ktirjotittettttua mutistttitin. Lap-

puja ktirjotittetttttitin tillan atikana ylti 40. 

Ideotinntin päätttteeksti laputt jaetttttitin setinällä olletiden ottstikotiden alle sen 

mukaan, kenen vasttuulle astian hotitto läsnäoltijotiden mtielesttä kuuluti. Kun-

nan  ltisäksti  ottstikotihtin  olti  ntimetttty  vapaaehttotisjärjesttött,  seurakuntta,  yrti-

ttyksett ja kunttalatinen tittse. Jokatisen ottstikon alle löyttyti tideotitta. Ertittytisesttti 

kunnan vtirkamtiehett koktivatt motttivotivana ja mtielekkäänä sen, ettttä myös 

kunnan ulkopuoltisett ttotimtijatt olti huomtiotittu palvelutiden ja tideotiden tto-

tteuttttajtina. 

Ptientisttä purotistta

Illan päätttteeksti jokatinen osalltisttuja ktirjotittttti kolme astiaa, jottka tittse henkti-

lökohttatisesttti lupasti ttehdä tillan tideotiden etteenpätin vtiemtiseksti. Muuttamatt 

kerttotivatt  lupauksensa  ääneen  ja  sativatt  ntitille  hyväksyvätt  aplodtitt.  Osal-

ltisttujatt  halustivatt  jattkaa  yhtteydenptittoa  tttilatisuuden  jälkeenktin,  ja  hetidän 

kanssaan perusttetttttitin oma Facebook-ryhmä. Stiellä ryhmän jäsenett votivatt 

nopeasttti kerttoa mutille, mtittä ovatt tideotiden etteen ttehneett. Samalla votidaan 

helposttti jattkaa tideotintttia. Estimerktiksti lukujärjesttyksen lyhenttetiden ongel-

ma kästitteltttitin synttyneessä Facebook-ryhmässä. Pulma pysytttttitin nopeasttti 

kerttomaan mutille ja vasttuulltinen vtirkamties saattttoti hettti korjatta astian.

Ttilatisuuden osalltisttujatt huomastivatt, ettttä kunnan palvelutiden kehtittttä-

mtinen eti atina ttarkotitta tisoja rakentteelltistia uudtisttukstia ja budjetttttimäärära-
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hoja. Uustien näkökulmtien huomtiotimtinen jokapätivätisessä ttyössä ja ajatt-

ttelun muuttos kehtittttävätt myös palveluttotimtinttaa. Ptientilläktin muuttokstilla 

voti  olla  tiso  vatikuttus.  Eltinympärtisttön  vtitihttyvyytteen  ja  arjen  sujumtiseen 

vatikuttttavatt ntimenomaan ne ptienett astiatt.

Kottoudu Lapptitin – mene mettsään

Yllättykseksemme  yhttään  suomalatistta  ätitttiä  eti  tilmotittttauttunutt  tideotinttti-til-

ttaan, vatikka ennakkottapaamtistissa he kerttotivatt, ettttä ttällatiselle tttilatisuudel-

le on ttarvetttta, ja ptitttivätt ajattustta hyvänä. Ehkä ostittttatin englanntinktielellä 

ttotteuttettttu markktinotinttti nosttti osalltisttumtiskynnysttä, ehkä he etivätt usko-

neett tttilatisuuden vatikuttttavuutteen - ttati stitttten ttapahttumapätivä, vestiltinttujen 

pyynntin alotittuspätivä, olti yltivotimatinen estte.

Mettsästtykseen ja luonnonantttimtien kypsymtiseen ltitittttyvä vuodenktier-

tto vatikuttttaa merktittttävästtti Sodankylän tihmtistten elämään ja ajankäyttttöön. 

12 000 neltiöktilomettrtin kunnassa luonttoon ltitittttyvätt harrasttuksett ovatt osa 

tihmtistten arkea. Se näkyti myös ttehttävässä, jossa mtietttitttttitin omtia, tidenttti-

tteetttttitin vatikuttttavtia yhttetisöjä. 

Luontto, vuodenatikojen vatihttumtinen ja mettsästtysporukatt koetttttitin ttär-

ketiksti ttektijötiksti mtinäkuvassa. ”Ttiedän hyvän stientipatikan”, olti yksti lattttti-

ajanavätittttämtisttä. Janan ’ttäystin erti mtielttä’ päätty ttäyttttyti osalltisttujtistta, jottka 

tilmotitttttivatt hettti, ettttä haluatistivatt tttiettää hyvän stientipatikan. Synttyti tidea mo-

ntikulttttuurtisestta stientirettkesttä, jonka allektirjotittttanutt ttotteuttttti hettti seuraa-

vana vtitikonloppuna. 

Rettkellä  maahanmuuttttajanatisett  kerttotivatt,  kutinka  edelltisenä  vuonna 

he  vatin  tisttutivatt  kottona,  koska  etivätt  tttienneett  mahdolltisuudestta  kerättä 

marjoja ja stientiä. Nytt he suunntitttteltivatt seuraavan vuoden kesälomaa htil-

lakauden mukaan. Stittä mtinä kuttsutistin kottouttumtiseksti Lapptitin.
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V

Tarja Ktiuru ja Jenny Vtitittanen

”Hyvä olla Kosktissa” 
kysyttyä ja keskusttelttua nuorttenifoorumtiltta

alkeakoskti-optisttossa  järjesttetttttitin  YHTEYS-ifoorumti  syksyllä 

2013. Tavotitttteena olti kehtittttää kansalatisvatikuttttamtisen ketinoja 

deltiberatttitivtisen demokratttian ajattustten pohjaltta ja ttuoda nuor-

tten  oma  äänti  kuuluvtitin.  Foorumetihtin  kuuluva  osalltisttuvan 

keskusttelun luonne ja usetiden vatikuttusmahdolltisuukstien ttarjoamtinen on 

osa päättttäjtien ja kansalatistten vältisen luottttamuksen rakenttamtistta. Keskus-

ttelussa mtieltiptittetittä perusttellaan ja samalla estittettään vatihttoehttoja ttati jopa 

rattkatisuja kästittelttävään tteemaan. Foorumtiprosesstin atikana pyrtittään löy-

ttämään yhttetisesttti hyväksyttttävä lopputtulos, jollotin näkemykstisttä votidaan 

lopussa äänesttää. (Ratistio & Vartttiatinen 2011; Ratistio & Ltindell 2013.)

”Hyvä  olla  Kosktissa”-nuortisoifoorumtin  suunntittttelu  alkoti  jo  keväällä 

2013, koska ttoukokuussa olti saattava tttilatisuuden ajankohtta ja rakenne sel-

vtille  optistton  estittetttiettoja  vartten.  Foorumtin  ttotteuttttamtisen  päävasttuu  olti 

optistton yhttetiskunnalltistten atinetiden opettttajalla. Foorumtin suunntittttelussa 

ja tideotinntissa ttehtttitin yhttetisttyöttä usetiden henktilötiden kanssa ttapaamtistin, 

sähköpostttilla  ja  puheltinpalaveretilla.  Mukana  oltivatt  YHTEYS-hankkeen 

projektttikoordtinaattttorti,  stivtisttysttotimen  johttaja  (optistton  rehttorti),  ktirjas-

ttottotimenjohttaja,  optistton  Pälkäneen  osasttonjohttaja,  kaupungtinjohttaja, 

nuortisottotimenjohttaja,  luktion  rehttorti,  luktion  yhttetiskunttaoptin  opettttaja, 

ktirjastton  ttalonmties-vahtttimesttarti.  Foorumtin  käyttännön  suunntittttelustta 

ja  ttotteuttuksestta  vasttastivatt  optistton  yhttetiskunnalltistten  atinetiden  opettttaja, 

projektttikoordtinaattttorti  sekä  ktirjastton  montialattotimtija  ttalonmties-vahttti-

mesttarti. 

Haastteena ifoorumtin järjesttämtiselle olti saada yletisöä patikalle. Optisttos-

sa on vuostittttatin ttarjottttu maksuttttomtia yletisöluenttoja, mutttta vtitime vuosti-

na ttyötikätistten osalltisttujtien määrä on vähenttynytt – kenttties runsaan muun 

ttarjolla olevan ttotimtinnan vuoksti. Eläkelätisett ovatt ttottttuneett käymään lu-

ennotilla, mutttta he etivätt kuuluneett hankkeen kohderyhmään. Kohderyh-
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mäksti  valtitttttitin  nuorett,  jollotin  kysymykseksti  nousti  nuortten  osalltisttumti-

nen tttilatisuutteen.

Yhttetisttyöttä ttehtttitin patikalltisen luktion ja yhttetisttyössä yhttetiskunttaoptin 

kursstin opptilatiden kanssa, koska kursstin optinttotihtin stisälttytisti aktttitivtinen 

kansalatisuus ja vatikuttttamtinen. Luktion rehttorti ja yhttetiskunttaoptin opettttaja 

lähtttivätt mukaan yhttetisttyökuvtioon ja sovtitttttitin, ettttä ifoorumti järjesttettään 

uudella Ttiettotttien luktiolla. Luktion uudtisttettttu aula estitinttymtislavan kanssa 

sopti hyvtin ifoorumtille ja opptilatiden eti ttarvtinnutt vatihttaa patikkaa muutta-

man ktilomettrtin päässä stijatittsevalle optisttolle. 

Ajankohtta  sovtitttttitin  luktion  1.  jakson  enstimmätisen  yhttetiskunttaoptin 

kursstille soptivaksti. Opettttajan mukaan ttapahttuma sopti hyvtin kursstin sti-

sälttötihtin ja hän ktitinnosttuti nuortisoifoorumtistta ntitin paljon, ettttä ttarkotittuk-

seen  varatttttitin  kolme  yhttetiskunttaoptin  ttuntttia.  Yhttetiskunttaoptin  ttunntilla 

valmtisttaudutttttitin ifoorumtitin käymällä läpti kunnan halltinttoon ja palveluti-

htin sekä yhttetiskunnalltiseen vatikuttttamtiseen ltitittttyvtiä kysymykstiä. Optiske-

ltijatt ttuttktivatt astiaa Valkeakosken näkökulmastta ja laajemmtin he päästivätt 

ttuttusttumaan atiheeseen YHTEYS-hankkeen ttotimtittttaman estitttteen kautttta. 

Ttilatisuus olti myös avotin mutillektin luktion optiskeltijotille. Myös opptilas-

kunnan halltittus (15 henkeä) kuttsutttttitin patikalle. Hetillä olti mahdolltisuus 

osalltisttua ifoorumtitin opptittuntttien atikana.
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Tavotitttteena olti saada nuortia vatikuttttamaan kunnalltiseen päättöksentte-

koon ja stitten omaan elämäänsä. Kun jokatisella on ifoorumtissa mahdol-

ltisuus  estittttää  omatt  mtieltiptitteensä,  ltisättään  tttiettoa,  jonka  avulla  votidaan 

päästtä  paremptitin  ttulokstitin  kutin  pelkällä  äänesttyksellä  ttati  ykstisuunttati-

sella  kansalatisalotitttteella.  Tavotitttteena  olti  saada  ifoorumtin  tteemaksti  atihe, 

jostta halutttttitin kuulla nuortten näkemykstiä ja hetidän mahdolltisuukstiaan 

vatikuttttaa  päättöksenttekoon.  Kaupunkti  olti  uudtisttamassa  kaupunktisttratte-

gtiaansa ja kaupungtinjohttajan kanssa pohdtitttttitin ifoorumtin tteemaa stitihen 

soptivaksti. Alusttava tteema ”Palvelujen kehtittttämtinen” ttodetttttitin kutittenktin 

ttotimtimattttomaksti, koska uudtisttuksessa olti ttarkotittus pohtttia palveluja vatin 

järjesttäjtien näkökulmastta (kuntta / ykstittytinen). Yhttenä ajattuksena oltivatt 

kaupungtin ltitikunttapalvelutt ja ntitiden kehtittttämtinen. 

Lopultta  päädytttttitin  kuulemaan  nuortiltta  näkemykstiä,  mtikä  Kosktis-

sa (=Valkeakoskti) on kohdallaan? Mtikä ttarjonnassa on ptielessä?  Mtitten 

Kosktistta saadaan parempti patikka nuorelle? Teeman uskotttttitin ktitinnostta-

van luktiolatistia. Patikalltisesttti valtittulla tteemalla ja jollatin ttasolla ttärkeäksti 

koettttu atihe olti merktittysttä. 

Ttilatisuuden  ajankohdan  selvtittttyä  suunntitteltttitin  ifoorumtin  rakenne, 

jossa huomtiotitttitin kohderyhmänä olleett nuorett. Tarkotittuksena olti saada 

erti  astianttuntttijotitta  patikalle  kerttomaan  nykytttilantteestta  unohttamatttta  op-

ptilatiden  osalltisttamtistta,  jotttta  tttilatisuudestta  eti  ttultisti  astianttuntttijakesketisttä.  

Vuorovatikuttukselle ttulti ttarjotta mahdolltisuus. Astianttuntttijotiksti pyydetttttitin 

nuortisovalttuustton edusttaja, kaupungtinhalltittuksen puheenjohttaja, ktirjas-

ttottotimenjohttaja,  stivtisttysttotimen  keskuksen  johttaja  sekä  nuortisottotimen 

johttaja. Tavotitttteena olti, ettttä patikalle kuttsuttutt astianttuntttijatt ja päättttäjätt olti-

stivatt keskusttelussa samalla vtitivalla nuortten kanssa. Foorumtissa päättetttttitin 

ttavotittella yhttetisen julktilausuman ttuottttamtistta. 

Tuumastta ttotimeen – ifoorumtin ttotteuttttamtinen käyttännössä

Foorumtistta olti ttavotitttteena ttehdä mtielenktitinttotinen ja tinnosttava kokemus 

osalltisttujtille. Ttilatisuuden aluksti olti kahvtittarjotilu, jonka järjesttti luktion op-

ptilaskuntta.  Tausttalla sotittttti mustitikktioptistton nuortisoryhmä Vanhatt Hanu-

rtitt. Varstinatinen tttilatisuus alkoti klo 13.30. Optistton tteatttterti-tilmatisunkoulun 

opptilaatt estitttttivätt timprovtisaatttioestittyksen johdattuksena atiheeseen. 
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Ktirjastton ttalonmties-vahtttimesttarti alotittttti tttilatisuuden lyhyellä johdan-

nolla.  Ttilatisuuden  astianttuntttijatt  noustivatt  lavalle  ja  he  vasttastivatt  juontta-

jan  kysymykstitin,  jottka  astianttuntttijotille  olti  ennaltta  annettttu.    Vasttausatika 

olti sovtittttu ettukätteen mtinuuttttti kysymysttä kohden. Tavotitttteena olti ohjatta 

nuorett  pätivän  tteemaan,  ttehdä  astianttuntttijatt  nuortille  näkyvtiksti  ja  kerttoa 

kuultijotille mtissä mennään nuortitin ltitittttyvtissä astiotissa. 

Astianttuntttijaedusttajtistton  kuopus  ja  nuortisovalttuustton  edusttaja  ker-

ttoti estimerkktien kautttta, mtitten hän on päässytt vatikuttttamaan ttotimtiessaan 

nuortisovalttuuttettttuna.   Kaupungtin halltittuksen puheenjohttaja ja samalla 

ltitikunttattotimen edusttajana kerttoti puolesttaan, mtittä hän on ajattellutt ttehdä 

lukuvuoden kuluessa, jotttta ttämä kaupunkti oltisti parempti patikka nuorelle 

sekä mtitten ltitikunttattotimti on reagotinutt ltitikkumtisen vähenemtiseen. Kolmas 

astianttuntttija, ktirjasttottotimenjohttaja, pohttti, mtissä nuorett ovatt ktirjasttossa ja 

mtitten hetidätt ottettaan huomtioon ttulevan ktirjastton remontttin yhtteydessä. 

Stivtisttysttotimen johttaja halusti haasttaa kosktilatisen nuoren mukaan ttotimtin-

ttaan ja anttoti estimerkkejä, mtitten nuorti saa äänensä kuuluvtitin.  Nuortiso-

ttotimenjohttaja kerttoti mtittä ttulevassa uudessa nuortisotttilassa Myllysaaressa 

ttapahttuu ja mtittä uutttta, mtittä ertilatistta on odottettttavtissa.  Lopuksti jokatinen 

sati vtielä sanoa haluamansa astian nuortille.  
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Totisessa  vatiheessa  tttilatisuuden  ttotinen  juonttaja  yhttetiskunnalltistten  ati-

netiden opettttaja kävti lyhyesttti powerpotintttilla läpti YHTEYS-hankkeen tta-

votitttteett  ja  verkostton  kumppantitt.  Sen  jälkeen  hän  selvtittttti,  mtittä  keskus-

tteleva  demokratttia  käyttännössä  ttarkotittttaa  ja  mtihtin  nuortten  ifoorumtilla 

pyrtittään. 

Keskusttelevastta demokratttiastta kerrotttttitin, ettttä ttavotitttteena on saada ati-

kaan yhttetinen näkemys päättöksentteossa. Katikktien eti ttarvtittse olla samaa 

mtielttä, mutttta votivatt stilttti hyväksyä päättöksen.  Sen jälkeen käytttitin lyhyesttti 

läpti ifoorumtittyöskenttelylle ttärkeätt säännött. Tuotttitin estille, ettttä keskustte-

lutissa on hyvä estittttää rohkeasttti omatt näkemyksett, kuunnella ttotistia, anttaa 

jokatiselle puheenvuoro etikä mtielellään puhua ttotistten päälle.  Yletisesttti ott-

ttaen on hyvä kunntiotittttaa ttotistten mtieltiptittetittä, vatikka onktin tittse erti mtielttä. 

Tämä eti ttarkotitta ttotisen mtieltiptitteen olevan yhttään vähemptiarvotistta, stillä 

ttässä yhtteydessä eti ole olemassa väärtiä mtieltiptittetittä, koska keskusttelutissa 

pyrtittään mutisttamaan parhaan argumentttin otikeuttus elti perusttellaan näke-

myksett sekä nautttittaan keskusttelutistta.

Kolmannessa  vatiheessa  alusttuksen  ja  ttotimtinttattapojen  selvtittttämtisen 

jälkeen  osalltisttujatt  kävtivätt  ptienryhmäkeskustteluja  kosktien  kysymykstiä: 

Mtikä Kosktissa on kohdtillaan? Mtikä Kosktissa on ptielessä? Mtitten Kosktis-

tta parempti patikka nuortille?  Ptienryhmtissä käydytt keskusttelutt ja koottutt 

näkemyksett  ja  mtieltiptitteett  estitteltttitin  koko  ryhmälle.  Keskusttelun  jälkeen 

osalltisttujatt  äänestttivätt  ttulevatisuutttta  vtistiotivan  kysymyksen  ”Mtitten  Kos-

ktistta parempti patikka nuortille?” ehdottukstistta. Kaupungtinhalltittuksen pu-

heenjohttaja  kommenttoti ehdottukstia tttilatisuuden lopussa ja anttoti vtinkkejä 

kansalatisvatikuttttamtiseen  kunttapäättttäjän  näkökulmastta.  Ttilatisuudessa 

ttuottetttttitin julktilausuma (Ltititte), jonka ifoorumtitin osalltisttuneett luktiolatisett 

jälkeenpätin ttunntillaan allektirjotitttttivatt. Jokatinen allektirjotittttanutt sati myös 

oman kappaleen.

Foorumtin onntisttumtisett ja haastteett 

Julktilausuman raakaverstio ttotimtittetttttitin hettti tttilatisuuden jälkeen patikalltis-

lehdelle Valkeakosken Sanomtille ja he ktirjotitttttivatt juttun stisällösttä kuvan 

kera.  Julktilausuman  varstinatinen  osalltisttujtien  allektirjotittttama  verstio  ttoti-

mtittetttttitin ifoorumtin järjesttäjtille ja astianttuntttijotille. Myöhemmtin nuortiso-
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valttuuttettutt  ojenstivatt  omastta  ttotivomuksesttaan  henktilökohttatisesttti  julkti-

lausuman  kaupungtinjohttajalle,  kaupungtinhalltittuksen  puheenjohttajalle 

sekä  kaupungtinvalttuustton  puheenjohttajalle.  Stitten  optiskeltijotiden  ttotiveett 

vältittttytivätt kaupungtin yltimmälle johdolle ja jattkossa mahdolltisesttti myös 

nuortten kunttalatistten näkemykstiä ottettaan huomtioon kaupungtin kehtittttä-

mtisessä.

Ttilatisuus sati nuortiltta hyvän vasttaanotton.  Optiskeltijotiltta kerätttttitin jäl-

keenpätin palauttetttta yhttetiskunttaoptin opettttajan kautttta ja se olti pääastiassa 

postitttitivtistta.  Kommentttteja: ”Sati uustia näkökulmtia, kutinka Valkeakoskes-

tta ttehttätistitin parempti patikka”, ”Tunttuti ettttä sati vatikuttttaa”, ”Mtielenktitinttoti-

nen, ttoti hyvtiä puoltia Kosktistta estitin”, ”Tapahttuma tidea hyvä”, ”Keskusttelua 

”otiketistta” astiotistta”, ”Herättttti tinnosttustta päättttämään astiotistta”, ”Mtielenktitin-

ttotinen ttapahttuma. Sati ttajuamaan, kutinka helposttti astiotihtin voti vatikuttttaa”, 

”Nuortten mtieltiptitteett ottetttttitin vakavasttti” 

Usetissa  palauttelaputissa  eti  ollutt  mtittään  negatttitivtistta  ttapahttumastta. 

Muuttamtissa ptidetttttitin ajankohttaa huonona, tttilatisuutttta ttylsänä ja yhdesttä 

vasttaajastta ttarjotilu olti atinoa postitttitivtinen astia. Nämä kutittenktin oltivatt sel-

vä vähemmtisttö. Luktion opettttajan mtielesttä voti vettää sen johttopäättöksen, 

ettttä ttällatistille ttapahttumtille oltisti tttilaustta jattkossaktin. Hän ktitittttelti, ettttä pää-

sti ryhmänsä kanssa osalltisttumaan stitihen.

Foorumtistta  ja  stiellä  käydysttä  keskusttelustta  ktirjotittetttttitin  Stivtisttys.

nett:ssä ja Valkeakosken Sanomtissa, sen netttttiverstiossa sekä nuortia haas-

ttatteltttitin YLE Tampereen patikalltisradtioon tttilatisuuden atikana. Facebooktia 

käyttetttttitin tttilatisuuden matinonnassa. Tapahttuma sati sen kautttta näkyvyyttttä 

laajasttti ja ertittytisesttti nuortten käyttttäjäryhmän keskuudessa. Ktirjasttoseura 

vältittttti  ifoorumtinjulktilausumaa  mm.  nuortten  ktirjasttottyöryhmälle,  jotten 

ttulokstia  saatttitin  myös  valttakunnalltiseen  levtittykseen.  Ttilatisuus  kuvatttttitin 

nuortisottotimen puolestta verkkoon www.nuorttenkoskti.if -stivusttolle, jossa 

se olti nähttävtissä. 

Valkeakosken-ifoorumti olti sekä kansalatisoptistton ettttä ktirjastton enstim-

mätinen.  Foorumti  oltiktin  ttästtä  syysttä  vaatttiva  järjesttää,  stillä  suunntittttelu 

vaattti  usetitta  ttuntteja  ja  palaveretitta.  Kutittenktin  astianttuntttijatt  lähtttivätt  mtie-

lellään mukaan ja oltivatt mukana aktttitivtisesttti. Yhttetisttyö ttotimti myös hyvtin 

koulun kanssa ja varstinktin patikkana Ttiettotttien luktion aula olti otivalltinen. 

Ttila anttoti mahdolltisuuden keskusttella yhdenverotisesttti.
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Ttilatisuutteen olti vapaa pääsy myös mutilla kunttalatistilla ja stittä matinos-

ttetttttitin optistton estitttteessä, ifacebooktissa sekä patikalltislehdessä ennakkoon 

ttehdyllä  juttulla.  Valtittettttavasttti  patikalle  eti  saattu  luktion  optiskeltijotiden, 

nuorttenraadtin ja nuortisottotimen ltisäksti ulkopuoltistia osalltisttujtia. Totisaaltta 

kohderyhmänä oltivatt nuorett, jotten merktittykselltistinttä olti hetidän osalltis-

ttumtisensa ja keskusttelunsa. Foorumtin atikana nuorett etivätt vatin estimer-

ktiksti kuulleett mtiksti kunttalatisalotittttetitta ttehdään vaan mtitten se nykypätivä-

nä otikeasttti ttehdään. 

Ttiettoa  vatikuttusmahdolltisuukstistta  vältittetttttitin  nuortille,  mutttta  samalla 

myös  osalltisttuneett  astianttuntttijatt  sativatt  tttiettoa  nuortten  ttodelltisestta  tttilan-

tteestta  hetilttä  tittselttään.  Nuorett  ttotivotivatt  parannukstia  estimerktiksti  stitihen, 

ettttä hetillä oltisti omtia ttarkkatilemattttomtia ulko-oleskelutttiloja, jotistta votistivatt 

tittse ptittää huoltta. Astianttuntttijatt kommenttotivatt, ettttä kysetistiä patikkoja on jo 

olemassa, mutttta ne ttulee ptittää stitisttetinä. Nuorett kutittenktin vatikutttttivatt ha-

luavan patikkoja, jottka ttotimtistivatt hetidän omtilla ehdotillaan etikä atikutistten 

säännötillä. Eti stilttti säännötittttä, mutttta ntitin ettttä nuorett votistivatt vatikuttttaa. 

Ltisäksti  nuorett  koktivatt,  ettttä  ollessaan  julktistilla  patikotilla  hetidätt  votidaan 

komenttaa potis vatin, koska hätirtittsevätt atikutistia. Nuortten on omastta mtie-

lesttään vatikea sanoa komenttelevtille atikutistille vasttaan, vatikka hetillä stitihen 
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oltisti otikeus. Tämän perustteella voti ttulktitta, ettttä nuorett etivätt ttule jattkos-

sakan suostikktipatikotilleen tittsevarmotina, vaan koktien etttteti hetille ole stijaa. 

Tarvetttta oltisti stitis yhttetisttyölle ja keskusttelulle, jonka avulla votisti vähenttää 

myös mahdolltistia hätirtiötttilanttetitta ttati tturhtia yltilyönttejä, kun oleskelu oltisti 

katiktin ttavotin salltittttua. Rtikkaan ifoorumtikeskusttelun pohjaltta voti ifooru-

mtin  vuorovatikuttukselltisuuden  ja  keskusttelevuuden  kattsoa  ttotteuttuneen. 

Vatikuttttavuus on jattkossa osalltisttujtistta tittsesttään ktitinnti.

Saadun palautttteen mukaan ifoorumti olti hyvtin suunntittelttu ja ettenti juon-

nettttuna sujuvasttti. Katikkti ptienryhmätt ottetttttitin keskusttelutihtin mukaan ja 

juonttajatt ptitttivätt nätin huoltta pertiaattttetiden ttotteuttumtisestta. Valmtisttelujen 

ttyöläydesttä huoltimatttta ifoorumtistta on lopultta ttullutt myös ttyökalu optistton 

oman ttotimtinnan kehtittttämtiseen. Enstimmätinen ptisttoifoorumti järjesttetttttitin 

keväällä  2014  Luoptiotistissa  sekä  syksyllä  2014  Kangasalla.  Syrjäkyltien 

optinttottarjonnan  suunntittttelussa  asukkatitta  kuunneltttitin  ja  annetttttitin  jatt-

kossa kasvava aktttitivtisempti roolti. Totimtinnan kehtittttämtiseksti on kutittenktin 

huomtiotittava, ettttä osalltisttujtien saamtinen jo ifoorumtien valmtistteluvatihee-

seen mukaan, helpottttatisti ttodennäkötisesttti määrtittttelemään ongelmakohtttia 

ja  kästittelttävtiä  kysymykstiä  ttarkemmtin  kohderyhmän  näkökulmastta.  Sa-

malla osalltisttujtia votittatistitin paremmtin stittouttttaa julktilausuman ttuottttamti-

seen sekä ttotimtittttamtiseen etteenpätin.
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Ltititte: Julktilausuma ”Hyvä olla nuorena Kosktissa” YHTEYS-ifoorumti

Me,  Valkeakosken  Ttiettotttien  luktion  YHTEYS-ifoorumtitin  osalltisttuneett 

nuorett,  kokoonnutimme  perjanttatina  6.9.2013  keskusttelemaan  nuortten 

hyvtinvotinntistta atiheenamme ”Hyvä olla nuorena Kosktissa”.

Kuultimme vtitittttä astianttuntttijaa, jottka kerttotivatt nuortten mahdolltisuuk-

stistta Valkeakoskella. Astianttuntttijatt oltivatt nuortisovalttuustton edusttaja Eve-

ltitina Schartin, kaupungtin halltittuksen puheenjohttaja Pekka Järvtinen, ktir-

jasttottotimenjohttaja Anttttti Pelttonen, stivtisttysttotimen johttaja Juha Stihvonen, 

nuortisottotimenjohttaja Anne Kurtikka.

Alusttuksen  jälkeen  kävtimme  ptienryhmäkeskustteluja  kosktien  kysy-

mykstiä: Mtikä Kosktissa on kohdtillaan? Mtikä Kosktissa on ptielessä? Mtitten 

Kosktistta parempti patikka nuortille? Estitttteltimme ptienryhmtissä keskusttellutt 

ja koottutt näkemyksemme ja mtieltiptitteemme koko ryhmälle. Keskusttelun 

jälkeen äänestttimme ttulevatisuutttta vtistiotivan kysymyksen ”Mtitten Kosktistta 

parempti patikka nuortille?” ehdottukstistta. Jokatinen sati anttaa yhden äänen.

Seuraavassa estittttelemme koostteen ajattukstisttamme ja näkemykstisttäm-

me Valkeakosken hyvtisttä ja huonotistta puoltistta. Tuomme lopuksti julkti ttu-

levatisuuden parannusehdottukstia ja nuortten kannaltta neljä merktittttävtinttä 

ja entitten ääntiä saanutttta ajattustta ja tideaa.  Lopussa on ltistta katiktistta tideotis-

tta,  mtittä  katipatistimme  nuortten  hyvtinvotinntin  edtisttämtisen  näkökulmastta 

patikkakunnalle.

Valkeakoskella on hyvä olla, koska ttäällä on:

hyvätt ja montipuoltisett harrasttusmahdolltisuudett: •	

urhetilu- ja ltitikunttamahdolltisuudett: montipuoltisett ja katikkti- ◉

en saattavtilla 

harrasttusmahdolltisuudett:  utimahallti,  kunttosaltitt,  jäähallti,  ◉

mustitikktioptistto,  HAJA,  Koskenpojatt,  Ktiekko  Ahoa,  jalka-

pallo ja aerobtic

vapaa-ajan aktttivtitteetttitt: elokuvatteatttterti, nuortisotttila, kesätte- ◉

atttterti, kaupungtintteatttterti

optiskelumahdolltisuudett •	

hyvä luktio (ja muu kouluttus) ja paljon mutitta vatihttoehttoja ◉

luktio on uusti, modernti ja vtitihttytisä ◉
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eti ttarvtittse lähtteä muualle kouluun, kouluttusttarjontta on laa- ◉

ja

hyvtin kesktittetttty campusalue ◉

aktttitivtinen vapaa-ajanttotimti, nuortisottotimtintta: Akne, Barbaarti, Onnti-•	

Rokkti jne

Nuva, sttartttttipaja, tttilatt, ttapahttumatt, ttotimtinttaa katiktille nuortille•	

nuortisovalttuustto•	

hyvätt nuortisotttilatt ja mukavatt ohjaajatt •	

hyvätt ktirjasttomahdolltisuudett: ktirjasttoautto ja montipuoltisuus•	

kesätteatttterti: ttunnettttu, uusti•	

Aptianrantta•	

helppo ltitikkua alueella busstilla•	

tturvalltistta asua: ptidettään huoltta•	

Valkeakoskella on mtielesttämme parannettttavaa seuraavtissa astiotissa:

palvelutiden matinosttuksessa•	

Nuortilla  eti  tttiettoa  mahdolltisuukstistta:  koulutissa  votisti  mati- ◉

nosttaa,  ifacebook  estim.  Nustton  kautttta,  yhdtisttyksett  votisti 

matinosttaa tittseään enemmän (jattkuvasttti)

ltitikennekulttttuurtin  valvomtisessa,  ltitikennevalojärjesttelytt  votistivatt •	

olla sujuvammatt ja ttetiden auraus ttalvella on puutttteelltistta (ertitt. kä-

velytttiett) 

kouluun hankala pyörätillä ttalvella ja mattkatt ovatt ptittktiä kä- ◉

vellä

Talvella kävelytttie joka ttulee kaupungtiltta koululle oltisti auratt- ◉

ttu kunnolla, eti pelkästtään auttotttie. Kenkunttortiltta ptittkä ala-

mäkti, joka ttulee ttunneltille. Ltisäksti mutitta kävelyttetittä huol-

lettttatistitin.

yletistten ja julktistten patikkojen kunnossa ja huolttamtisessa •	

ttäystien ja hometistten koulujen suhtteen (evakott ja paraktitt) •	

opettusryhmätt ovatt ltitian suurtia•	

oltisti mukavaa, jos patikkakunnaltta löyttytisti nuortille suunnattttu vaa-•	

ttekauppa

nuortten ulko-oleskelutttilatt/alueett puuttttuvatt ja julktisestta hengatilus-•	

tta ttulee mahdolltisesttti valtittustta.

Busstitt kalltititta, koska ntitisttä eti saa optiskeltija-alennustta •	
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estim. ttulla luktioon kouluun ttati mennä harrasttukstitin ◉

yhtteykstiä ntitittä eti ole ttarpeeksti, jos eti ole omaa auttoa ja halu- ◉

aa estim. käydä harrasttukstissa Tampereella. Ammatttttimatinen 

opettus puuttttuu harrasttukstistta, jotitta votisti harrasttaa muutten 

kutin nuorena alotittttaen – stiksti estimerktiksti lähdettään Tam-

pereelle harrasttamaan

nuortten optiskeltijotiden optiskeltijaettuukstien tttiedottuksessa. •	

estim. optiskeltijakortttistta. Oltisti ykstinkerttatisempaa, jos luktio- ◉

latistten  optiskeltijakortttin  votisti  hakea  yhdessä  etikä  jokatinen 

ertikseen. 

optiskelun  alussa  annettttua  tttiettoa  vältillä  uudesttaan,  enstim- ◉

mätisen  vuoden  atikana  ttulee  ntitin  paljon  tttiettoa  alussa,  ettttä 

se unohttuu ja stitttten estimerktiksti luktiolatisen optiskeltijakorttttti 

jää hankktimatttta

Paranttaaksemme nuortten vtitihttyvyyttttä, Valkeakoskella ttultisti mtielesttäm-

me ktitinntittttää huomtiotta seuraavtitin ehdottukstitin

Ertittytisesttti:

junaltitikenne ttakatistin •	

edes Valkeakosken ja Totijalan vältille  ◉

estimerktiksti 1 ttunntin väletin Totijalaan, jostta on helppo ttaas  ◉

stitirttyä Helstinktitin ttati muualle 

patikkakunnaltta puuttttuu kahvtila, joka oltisti •	

kokoonttumtispatikka  myös  tilttatistin  ja  vtitikonlopputistin  kes- ◉

kusttaan

avotin julktinen tiso tttila ◉

eti  ptienessä  kulmassa  oleva  kahvtila,  vaan  sellatinen  mtinne  ◉

katikkti etikä vatin nuorett löyttää, näkyvällä patikalla ja ptittem-

pää aukti

normaalti kahvtila, eti ertikseen nuortille suunnattttu ◉

Ktirjaslampti kunnolla kunttoon •	

hyppyttornti, beachkenttttä ja sauna ◉

optiskeltijakorttttti busstitin ja patikalltisltitikenne sujuvammaksti •	

patikalltisltitikentteen htintta korkea, stittä votisti laskea estim. optis- ◉

keltijakortttilla mattkusttavtille
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vtilkkaampti  patikalltisltitikenne  –  enemmän  busseja  koulun  ◉

kautttta,  ltisää  vuoroja  tilttatistin  ja  vtitikonlopputistin,  nykytistin 

eti ottetta luktiolatistia huomtioon – jouttuu odottttamaan pätiväl-

lä kun ptittää ttulla aamulla atikatisemmtin pertille ja tilttatistin eti 

kulje. Taajama-alueen ulkopuolelle ja haja-asuttusalueelle

Mutitta ehdottukstia oltivatt:

Ulkonuortiso”tttila” •	

Kesällä eti nuortison suostimatt tttilatt aukti. Nuortille oma ”putis- ◉

tto” jonnektin, mtissä voti mettelötidä rauhassa, eti mopojen ja 

onnelltistten  kullanmurujen  äänett  hatittttaa.  Mtissä  oltisti  ttar-

peeksti rosktikstia ja saattatistitin ttyölltisttettttyä nuortia paremmtin, 

kun votivatt ttyölltisttyä muuttaman ttunntin ”kesäptihan” stitivoa-

mtisella  

nuortten tittsensä ttekemätt säännött?•	

Nuortille  suunnattttu  kurssti/ttotimtinttakeskus:  yksti  patikka,  johon •	

katikkti ttotimtintta nuortille kesktittetttty ja se oltisti ttavotittettttavtissa, yhttetis-

henkeä nuortison keskuudessa

Vtihreä aaltto ltitikennevalotihtin – kouluun on atina ktitire!•	

Talvella votisti auratta kävelyttetittä vähän paremmtin•	



nko stivtisttyksesttä ttullutt kuluttusyhttetis-
kunnan  palveltija?  Mtitten  aktitivtistta 
kansalatisuutta voti edtisttää vati votiko 
latinkaan? Onko mtikään stivtisttys 
enää vapaatta?

YHTEYS – Yhdessä ttekemti-
sen yhttetisött – hankkeen ttehttävä-
nä olti rakenttaa vuorovatikuttus- ja 
ttotimtinttamalleja kansalatisoptistto-
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ttötihtin ja yhdtisttykstitin. 
Kästillä oleva ktirja kerttoo, kutinka 
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ttamtisestta  sekä  yhttetiskunnalltisen  vatikuttamtisen 
mahdolltisttamtisestta ertilatistissa ympärtisttötissä, erti 
puolella Suomea –  pohjotisessa ja ettelässä, kau-
pungtissa ja maaseudulla. 
Ktirjan  luktijotiksti  ttotivomme  katikktia  aktitivtisen 

kansalatisuuden ja montinatistten opptimtisympä-
rtisttöjen tteemotistta ktitinnosttunetitta. Ktirja sovelttuu 
ajattustten  ja  ttotimtinnan  vtirtittäjäksti  stivtisttysttyösttä, 
ttartinankerronnastta  ja  kansalatisvatikuttamtisestta 
ktitinnosttunetille luktijotille ja ttotimtijotille. 
YHTEYS – Yhdessä ttekemtisen yhttetisött ttotteu-

ttetitin ESR:n rahotittaman Avotimtissa opptimtisym-
pärtisttötissä  aktitivtiseksti  kansalatiseksti  -kehtittämtis-
ohjelman (2007–2014) jälktipuoltiskolla vuostina 
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