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Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin

Tavoitteet, toteuttajat, rahoitus, työskentelytavat

Alueellinen asukastyö
Kestävän kehityksen kasvatus
Kestävä asuminen vuokrataloyhtiöissä
Lisää hankkeesta
Ihmisiä, organisaatioita, selvityksiä
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Aluksi

4V-raportin toimitus: Marjo Soulanto yhdessä Eija Kosken, Sanna Lehtisen ja muiden hankkeen työntekijöiden kanssa.
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Toimintatapoja muuttamalla voi parantaa viihtyisyyttä sekä
säästää ympäristöä ja rahaa, joskus työaikaakin.
Hyvät ideat nousevat esiin ja niiden toteutuminen helpottuu,
kun järjestetään tilaisuuksia näkemysten ja kokemusten
vaihtoon, avoimia kohtaamispaikkoja sekä mahdollisuuksia
kysyä neuvoa.
Parhaita käytäntöjä kannattaa jakaa ja toisten
asiantuntemusta hyödyntää.
Tässä kirjasessa on poimintoja 4V-hankkeessa
löytämistämme ideoista. Ota ideoita käyttöön ja kehitä lisää!
terveisin 4V-hanketiimiläiset

”Älä koskaan epäile, etteikö tehtävälleen
omistautunut ihmisryhmä voisi muuttaa
maailmaa – itse asiassa se on ainoa
keino muutokseen.”
Antropologi Margaret Mead
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2008–2011

4V

Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin –
yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö

Kestävää elämäntapaa suurkaupungin sykkeessä
Tavoitteenamme oli edistää kestävään
elämäntapaan perustuvaa suurkaupunkikulttuuria hankealueilla.
Kolmeksi pääteemaksi valittiin alueellinen asukastyö, kestävän kehityksen
kasvatus sekä kestävä asuminen
vuokrataloyhtiöissä.
Kolmevuotisen hanketyön lähtökohdaksi kokosimme toiveita ja näkemyksiä erilaisilta ihmisiltä ja organisaatioilta – lapsista senioreihin ja
asukasjärjestöistä virastoihin.
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Mistä kestävä kaupunkikulttuuri rakentuu?
• Viihtyisyys
• Turvallisuus
• Osallistuminen
• Yhteisöllisyys
• Monikulttuurisuus
• Ekologisesti kestävä elämäntapa

Näitä keinoja käytettiin
• Yhteistyöryhmät, vertaistuki, verkostot
• Tempaukset, tapahtumat, vierailut
• Kurssit, koulutukset, neuvonta
• Oppaat, näyttelyt, koulutuspaketit
• Hyvien käytäntöjen ideoiminen ja
kokoaminen
• Kyselyt, selvitykset, opinnäytetyöt
• Mallit, ohjelmat

Hankkeen
toteuttajat ja alueet

Taloudelliset resurssit

Päätoteuttajia olivat Helsingin, Espoon ja
Vantaan kaupungit sekä Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus Oy, joka koordinoi hanketta.

Vastuuvirastot
• Helsinki: ympäristökeskus
• Espoo: tekninen ja ympäristötoimi
• Vantaa: vapaa-ajan ja asukaspalvelujen
toimiala

Pilottialueet
• Helsinki: Mellunkylä, Herttoniemi,
Roihuvuori
• Espoo: Leppävaara, Suvela, Kirkkojärvi
• Vantaa: Korso, Länsimäki

Alueelliset toimistot
• Helsinki, Mellunmäki: kulttuuri- ja
vapaa-ajantila Mellari
• Espoo: Espoon keskuksen
yhteispalvelupiste
• Vantaa, Korso: Monitoimikeskus
Lumo, myöhemmin Vantaan Valo
Lisäksi työskenneltiin Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskuksen toimistolla, Helsingin Kalasatamassa.
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Hankkeen kokonaisbudjetti oli vajaat 1,9 miljoonaa euroa, joka käytettiin työhön kaikissa
hankekunnissa. Rahoittajien osuus kustannuksista oli 70 prosenttia ja kunnat vastasivat lopuista kuluista.

Rahoittajat
• EU-rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto,
Etelä-Suomen alueellisen kilpailukyky- ja
työllisyystavoitteen toimenpideohjelman
toimintalinja Suurten kaupunkiseutujen
kehittäminen.
• Kansallinen rahoitus: Uudenmaan liitto.

4V pyörähtää
vauhtiin

Valopilkkupalkinto

Onnellinen kaupunki -ideakeräys
Hanke julkistettiin Onnellinen kaupunki -ideakeräyksen myötä kirjastoissa. Tilaisuuksissa järjestettiin
ekoaskartelua, glögitarjoilua ja Improvisaatioteatteri Häpeämättömien
esiintymisiä.
Ideakeräyksen satoa esiteltiin Onnellinen
kaupunki -näyttelyissä. Helsingin Päärautatieasemalla arvioitiin noin 5000 ihmisen tutustuneen näyttelyyn. Suunnittelussa tehtiin
yhteistyötä viestintätoimiston kanssa, jotta
tavoitettiin niin media kuin sidosryhmätkin.

• Onnellinen kaupunki -ideakeräys marras-joulukuussa 2008. Tuotokset kiersivät
näyttelyinä vuonna 2009.
• Helsinki: Stoa 4.–13.2.2009, Mellari
3.–30.3.2009, Herttoniemen kirjasto 20.4.–
19.5.2009.
• Espoo: Yhteispalvelupiste 10.2.–2.3.2009,
Sellon kirjasto 4.–26.3.2009, Entressen kirjasto 1.–28.4.2009.
• Vantaa: Lumo 4.–27.2.2009, Länsimäen kirjasto 9.–20.3.2009, Vernissa 7.–24.4.2009.
• Näyttelyiden kierto huipentui Helsingin
Päärautatieasemalla 14.9.–27.9.2009.
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Leppävaara-seura ja
4V jakoivat vuoden
2008 Valopilkkupalkinnon Onnellinen
kaupunki -tapahtumassa. Palkinnon sai
Espoonkruunun vuokratalon asukastoimikunta. Perusteena oli
aktiivinen asukastoiminta viihtyisän
kaupunkielämän
synnyttäjänä.

Monimuotoinen yhteistyö
Yhteistyötä erilaisten
toimijoiden kanssa

”Mitään ei tehdä yksin”

Yhteistyötä yli kuntarajojen

Tärkeä lähtökohtamme oli, että mitään ei
tehdä yksin. Ajattelimme, että tulokset ja
lopputuotteet tulevat todelliseen tarpeeseen
ja otetaan varmemmin käytöön, kun kaikki suunnitellaan yhdessä käyttäjien kanssa.
Siksi teimme tiivistä yhteistyötä kaupunkien,
niiden vuokrataloyhtiöiden, asukasorganisaatioiden, järjestöjen, koulujen, päiväkotien ja
leikkipuistojen kanssa.

Yhteistyötä kunnissa

Hankkeen yhteistyökumppaneita:
sivu 81.

Kestävän kehityksen osa-alueita on käsitelty
kunnissa perinteisesti erillään. Esimerkiksi osallisuuteen rohkaiseminen ympäristöasioissa ja ympäristönäkökulmien tuominen
asukastyöhön voi kuitenkin tuottaa suuria
hyötyjä. Siksi hankkeessa pyrittiin lisäämään
keskustelua eri toimijoiden välillä.

Kuntien välistä yhteistyötä tuotiin hankkeessa ruohonjuuritasolle. Haastetta työhön toi
se, että monet toiminnot oli organisoitu ja resursoitu eri kunnissa eri tavoin. Kokemusten
vaihtoa pääsuunnitteluryhmien puitteissa pidettiin hyödyllisenä.

Yhteistyötä teemoittain ja
teemojen välillä
Myös hankkeen kolmen pääteeman (alueellinen asukastyö, kestävän kehityksen kasvatus,
kestävä asuminen vuokrataloyhtiöissä) välillä
tehtiin yhteistyötä. Kun toimittiin samoilla
hankealueilla, päästiin tukemaan luontevasti
erilaisten ihmisten kohtaamista.

Ympäristöarvostajia
kaupunkeihin?
Huomasimme, että monilla ihmisillä ja
organisaatioilla oli jo tarkkaan mietittyjä, hienoja ideoita, joilla voi parantaa
elämän laatua ja säästää ympäristöä.
Ideoiden toteuttamiseen kaivattiin usein
vain arvostusta ja pientä apua.
Moni tavoite toteutuu jatkossakin, jos
ratkaistaan tämä tärkeä kysymys: Miten
asukkaita ja kasvattajia voidaan tukea
kestävän kehityksen käytännöissä?
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Investointi ihmisiin poikii sosiaalisia innovaatioita
Sosiaaliset innovaatiot eivät synny tyhjästä.
Ihmisten ideat nousevat esiin, kun yhteistyöhön investoidaan aikaa ja työtä. Halusimme
lisätä osallisuutta ja ympäristövastuullisuutta monenlaisilla keinoilla ja aina mahdollisimman kannustavassa hengessä.

Vertaisverkostoja
Joka alalla on omat edelläkävijänsä, kehittäjänsä ja kekseliäät viestijänsä. Kestävän kehityksen työssä heitä voivat olla vaikkapa

Osallisuutta ei voi ulkoistaa
Päättäjät ja suunnittelijat toivovat kaupunkilaisten olevan aktiivisia kansalaisia, jotka
kantavat oman vastuunsa yhteisestä elinympäristöstä. Mutta osallistuvien ihmisten
ideoille pitäisi löytyä myös vastaanottajia.
Kannattaa ottaa käyttöön menetelmiä, joilla rohkaistaan erilaisia asukasryhmiä osallistumaan yhteisten asioiden kehittämiseen
sekä tuetaan ideoiden toteuttamista.

• vuokrataloyhtiöiden ympäristöekspertit
• kestävän kehityksen kasvatusta eteenpäin
vievät opettajat ja muut kasvattajat
• asukastalojen ja järjestöjen toimijat.
Saman asian parissa toimivien ihmisten tapaaminen antaa intoa ja uusia ideoita. Kokemusten vaihtamiseen ja yhteiseen keskusteluun todella kannattaa järjestää aikaa ja
mahdollisuuksia!

Hanke tavoitti tuhansia
Olimme mukana noin 400 tilaisuuden
järjestämisessä – useimmiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Osallistujia oli noin 19 000, suuret
tapahtumat mukaan lukien yli 35 000.
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Alueellinen asukastyö
9
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Kaikki asukkaat kestävän kehityksen polulle
Hanke tuki asukkaita ja järjestöjä
ottamaan uusia askeleita kestävän
kehityksen polulla. Keke jalkautuu
unelmien pilvilinnoista tukevasti
maan pinnalle, kun yhdistetään rohkeasti eri alojen asiantuntemusta ja
mukaan otetaan ihan kaikki toimijat.

Hankkeessa huomattua
Löysimme asukastoiminnassa monia hyviä toimintatapoja, joita kannattaa vaalia. Ehdotamme, että…
… pidetään yllä tärkeitä kohtaamispaikkoja. Asukastilat, -talot ja tapahtumat luovat perustaa yhteisöllisyydelle.
… kestävä kehitys otetaan osaksi kaikkea toimintaa. Suositaan kestoastioita ja lähiruokaa, vähennetään jätettä ja energiankulutusta.
… vertaillaan toistemme toimintamalleja yhdessä jakaen ja oppien. Vanhukset, nuoret ja maahanmuuttajat sekä heidän kanssaan työskentelevät yhteistyöhön – yli kuntarajojen!
… otetaan asukkaiden arkitieto hyötykäyttöön, vuorovaikutuksessa asiantuntijoiden kanssa. Rakennetaan kaikki yhdessä parempaa kaupunkia.
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Mistä on kestävä kaupunki tehty?
– Viihtyisyydestä, osallisuudesta, ympäristömyötäisistä elä
elämäntav
mäntavoista...
oista...
Mitä tapahtuikaan, kun hanke kutsui
asukkaita ja kuntien työntekijöitä
rakentamaan viihtyisämpää ja
kestävämpää kaupunkia?
Hankkeen myötä kaupunkia tutkittiin ja kehitettiin kävellen, pyöräillen, taiteillen, kokkaillen ja verkostoituen. Yhteisen asian äärelle
kokoontui niin asukkaita ja asiantuntijoita
kuin virkamiehiä ja poliitikkojakin.

Tiivistä yhteistyötä toimialojen kanssa
Asukastoiminnan kehittämiseksi teimme yhteistyötä monien toimialojen ja hallintokuntien kanssa.
• Helsingissä: sosiaalivirasto, rakennusvirasto, kulttuurikeskus, kiinteistövirasto,
turvallisuus- ja valmiusosasto, ympäristökeskus.
• Espoossa: sosiaali- ja terveystoimi, kaupunkisuunnittelukeskus, kulttuuritoimi, vapaa
sivistystyö.
• Vantaalla: vapaa-aika- ja asukaspalvelut,
kaupunkisuunnittelu, sivistystoimi.

Mutkitellen kestävän kehityksen polkua
Joillakin alueilla oli jo ennestään vireää asukas- ja järjestötoimintaa, ja ihmisiä oli helppo
tavoittaa. Paikoitellen yhteistyön aloittaminen oli haasteellisempaa. Kaikkiaan työ mitä
erilaisimpien ihmisten ja yhteisöjen kanssa
oli antoisaa ja hedelmällistä!
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Hyvää huomista –
yhteisiä tekoja, viisaita valintoja
Seminaarin teemana oli sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden edistäminen asukastyössä.
Pääpuhujia olivat Eva Heiskanen ja Salla
Korpela. Sonja Pekkola piti osallistavan työpajan yhteisöllisyyden määrittelemisestä.
• Hyvää huomista – yhteisiä tekoja, viisaita
valintoja -seminaari 12.11.2009 Tieteiden
talolla.
• Osallistujia 49.

"Elämäntavan
ympäristömyötäisyyteen
vaikuttaa yhteisö, jossa
elämme."
"Esimerkiksi ilmastonmuutoksen
ratkaisemisessa yksilön
valinnat voivat tuntua
merkityksettömiltä, jos
ihmiset eivät vakuutu
siitä, että muutkin tekevät
oman osuutensa ongelman
ratkaisemiseksi."
"Osallisuutta syntyy
toiminnasta, jossa ihmiset
ovat mukana kehittämässä
ratkaisuja ja kokevat
onnistumisen iloa. Uudet
toimintatavat tuottavat
osaamista ja ankkuroituvat
arkiseen vuorovaikutukseen ja
verkostoihin."
Eva Heiskasen
(Kuluttajatutkimuskeskus)
seminaaripuheenvuorosta
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Kaupunkikävelyä ja
pyöräilyä Vantaalla
Kaupunkikävelyillä ja pyöräretkellä saatiin
asukkailta näkemyksiä Korson ja Hakunilan keskustasuunnitelmien päivittämiseen.
Mukana oli ryhmiä, joiden mielipiteet jäävät
usein kuulematta: lapsia, nuoria, senioreita ja
maahanmuuttajia.
• Hakunilan kaupunkikävely 17.5.2009, osallistujia 70.
• Korson kaikki kasvot (kävelyjä, näyttely,
ttely,
Tour de Korso) 12.9.2009, osallistujia
a 50.
• Yhteistyössä aluearkkitehti, aluetoi-mikunnat, Laurea Tikkurila, 4V.

“Lisää puistotapahtumia… lauluiltoja!

”Yleinen sauna tänne tai hiekkakuopalle?”
Kommentteja Korson kävelyiltä

“Pieniä kauppoja tarvitaan.”
“Jättäkää Hakunilan kaunis vehreys!”
“Kesäillan musiikkia kansalle viikoittain?”
Kommentteja Hakunilan kävelyltä
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Wikisuunnittelua Vermossa
Espoossa asukkaita kutsuttiin työpajaan lehti-ilmoituksella, Leppävaaran raittikarnevaaleilla ja asukasyhdistyksen kautta.
• Espoo: Wiki-Vermon suunnittelupajat 17.9.,
6.10. ja 22.10.2009, osallistujia 17.
• Yhteistyössä Dodo, aluearkkitehti, Espoon
kaupunkisuunnittelukeskus, 4V.

Asukkaiden ideat kaavaksi?
• Kevyen liikenteen raitti
• Melumuurirakennus
• Isot korttelipihat
• Yhteisiä tiloja korttelipihoille
• Kulkumahdollisuuksia kortteleihin
• Puistovyöhyke alueen keskelle
• Korkeita taloja sopiviin paikkoihin
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Asukastilat
... kuin pieniä kyliä
kaupungissa
Suurikin kaupunki voi olla viihtyisä kotiseutu, jos järjestetään kunnon tilat ihmisten kohtaamisille ja monimuotoiselle
yhdessä tekemiselle.

Treffit Mellarissa?
Kulttuuri- ja vapaa-ajan tila Mellari helpottaa ja rikastaa mellunmäkeläisten elämää.
Siellä voi harrastaa, opiskella, käyttää nettiä,
kopioida ja kokoustella. Ennen kaikkea asukkaat kohtaavat siellä toisiaan.
• Yli 1000 neliön tilaa hallinnoi MellunmäkiYhdistys.
• Helsingin kaupunki osallistuu vuokrakustannuksiin.
• Mellunmäki-Yhdistys vuokraa tiloja muille ja kattaa siten ylläpidon kustannukset.
• Mellarissa sijaitsi myös 4V-hankkeen
Helsingin toimisto.
• Yhteistyössä Helsingin kaupunki, Mellunmäki-Yhdistys, muut alueen toimijat.
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Espoolaisten toiveita
Espoolaisten mielestä kauppakeskuksiin voisi keksiä muutakin toimintaa kuin tavaroiden
myymistä ja ostamista. Myös kirjastoissa on
tilaa uudenlaiselle yhteiselle tekemiselle. Yhteisten tilojen laatua parantaisi kaupungin,
järjestöjen ja bisnesväen ennakkoluuloton
yhteistyö.
• Espoon kaupunki ja 4V-hanke teettivät kyselyn asukastiloista 1500 espoolaiselle.
• Lisäksi haastateltiin tilojen ylläpitäjiä, aluekehityksestä vastaavia sekä järjestöjen ja
asukasyhdistysten edustajia.
• Kyselyn tuloksia hyödynnetään kaupungin
kehittämistyössä, kuten palveluverkon
rakenteen suunnittelussa.
• Ostareistako asukasareenat -seminaari
15.4.2010, osallistujia 100.
• Yhteistyössä Espoon keskuksen hyvinvointityöryhmä, 4V.

Asukastilat Helsingissä
Esite, 48 s.
Löytyisikö kodin tai työpaikan läheltä asukastila, jossa voi juoda kupposen kahvia ja lukea
päivän lehden? Mistä saisi vertaistukea tai
harrastusvälineitä lainaksi? Kannattaa kurkata Asukastilat Helsingissä -esitettä!

ASUKASTILAT
HELSINGISSÄ

• Yhteistyössä Helsingin sosiaalivirasto, tilojen käyttäjät, 4V.
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Järjestöt puhaltamaan yhteen hiileen
Suurin osa meistä kuuluu jonkin järjestön vaikutuspiiriin. Järjestöillä onkin paljon mahdollisuuksia tehdä kestäviä valintoja.

”Aion pölliä ideoita ja kokeilla niitä
omassa organisaatiossa.”

Rohkaisimme järjestöjä yhdistämään
voimiaan ja ottamaan aktiivisemman
roolin hyvän kaupungin rakentamisessa.

”Tilaisuus toimi mallina omalle työlle.”
Kommentteja Keke mukaan
kuvioihin -koulutuksista

Keke mukaan kuvioihin
– Vinkkejä kestävään järjestötoimintaan
Perustaisinko kimppakyytiringin? Mikä on järjestöhotelli? Mistä lainaksi harrastusvälineitä?
Opas innostaa toteuttamaan kestävää elämäntapaa, toimiipa yhdistyksesi urheilun, musiikin, nuorisotyön tai minkä tahansa aihepiirin
parissa. Oppaassa oleva kestävän toiminnan
tarkistuslista on oiva apu myös kunnille.
• Keke mukaan kuvioihin – vinkkejä kestävään järjestötoimintaan 2010 (32 sivua), www.4v.fi/jarjesto-opas.
• Opas on julkaistu myös ruotsiksi.
• Järjestöille koulutuksia alkaen
marraskuusta 2010.
• Yhteistyössä Korso-Seura, SLU, Terveyden
edistämisen keskus, Espoon järjestöjen yhteisö, Artova, Pääkaupunkiseudun Partiolaiset,
4V.
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Oppaan kirjoittivat Milla Talja, Lotta Palomäki ja
Tuija Hyyrynen.
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Turvallisuuden
puolesta yhdessä
Tapahtumat tarjoavat luontevia kohtaamispaikkoja asukkaille. Järjestyksenvalvojien
alueellinen verkosto mahdollistaa tapahtumien järjestämisen ja parantaa niiden turvallisuutta. Verkoston piirissä voi pyytää ”lainaksi” koulutettuja järjestyksenvalvojia.
• Järjestyksenvalvojien alueellinen pilottikoulutus huhtikuussa 2010.
• Osallistujat sitoutuivat järjestyksenvalvojien alueelliseen verkostoon.
• Kumppanuussopimuksen solmivat kolme
järjestöä Roihuvuoresta ja Herttoniemestä
sekä kaksi Mellunmäestä.
• Yhteistyössä Roihuvuori-Seura, Helsingin
kaupungin turvallisuus- ja valmiusosasto,
Mellunmäki-Yhdistys, 4V.

Lähtisitkö minuuttitreffeille?
Samalla alueella toimivien järjestöjen yhteistyötä voi vauhdittaa hauskoilla tempauksilla.
Minuuttitreffeillä osallistujat kertovat toisilleen järjestönsä toiminnasta ja teemoista.
Paria vaihdetaan minuutin välein, ja lopulta
kaikki tuntevat toisensa.
Yhteisiä tapaamisia kannattaa järjestää
säännöllisesti vaikkapa kyläjuhlien ja kaupunginosapäivien yhteydessä.
• Virtaa verkostoitumisesta – joukossa on voimaa
-esite 2010, www.4v.fi/julkaisut.
• Aatteiden käytävä KontuFestareilla, Korsoilta Vantaalla, Meistä on moneksi -tapahtuma Espoossa.
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Gabriella Campos
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Tutustutaan toisiimme ja
tehdään yhdessä hyvää
Alueellinen yhteistyö eläväksi!
Helsinki
Hankeväki teki yhteistyötä lukuisten alueellisten toimijoiden ja foorumien kanssa. Kestävää kulttuuria syntyy,
kun eri alojen asiantuntijat vaihtavat ideoita ja jakavat
kokemuksiaan.

• Aluetyöryhmiä (jäseninä virkamiehiä, järjestöjen edustajia, asukkaita, poliitikkoja).
• Asukas- ja aluefoorumeita (kaikille
avoimia).
• Vahvistavat alueellista näkökulmaa poikkihallinnollisesti aloitteiden, keskustelutilaisuuksien ja tapahtumien kautta.

Espoo
• Alueellisia hyvinvointityöryhmiä (jäseninä
virkamiehiä, poliisi, järjestöjen edustajia ja
seurakunta).
• Asukasfoorumeita (kaikille avoimia).
• Hyvinvointityöryhmä edistää monin eri
keinoin hyvinvoinnin, kestävän sosiaalisen
kehityksen ja turvallisuuden edellytyksiä.

Vantaa
• Aluetoimikuntia (jäseninä alueella asuvia
poliitikkoja).
• Myöntävät aluerahaa sekä toimivat linkkeinä asukkaiden, järjestöjen ja kunnan
päättäjien välillä.
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Luovaa yhteistyötä hankealueilla
Seinälle väriä, ympäristöön kukkasia, jouluksi
aineettomia lahjoja – hanke tuki monenlaista
kekseliästä yhdessä tekemistä.

Asukkaista vapaaehtoisia
viherpeukaloita?
Miten asukkaat pääsisivät hoitamaan kaupungin viheralueita ja muuta ympäristöään?
Hyvä kasvaa Helsingissä -liike ja hanke kokosivat asukkaat, yritykset ja kaupungin toimimaan paremman kaupunkiympäristön puolesta.
Tuloksena syntyi eri-ikäisten kansalaisten
kevätkukkaistutuksia sekä iloa ja ylpeyttä
omasta ympäristöstä.
• Hyvä kasvaa -asukasillat 24.11.2009,
11.2.2010 ja 15.4.2010, osallistujia joka
kerta 20–35.
• Hyvä kasvaa Helsingissä -liikkeen taustaorganisaatio: Helsingin kaupungin rakennusvirasto.
• Kevätkukkien istutukset 5.–7.10.2010 Kontulassa, Mellunmäessä ja Vesalassa, osallistujia yhteensä 172.
• Yhteistyössä kulttuuri- ja asukastila Mellari, Helsingin kaupungin rakennusvirasto,
asukasjärjestöt ja 4V.
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Roskapihtien tarina
Korson ja Hakunilan yhteispalvelupisteisiin
hankittiin lainattavat roskapihdit, joille ei kuitenkaan löytynyt paljonkaan lainaajia. Luova
ratkaisu löytyi kirjastosta!
Hakunilan ja Länsimäen kirjastot laajensivat toimenkuvaansa erilaisten tavaroiden
lainaukseen toukokuussa 2010. Korsossa roskapihtien lainaamisesta otti vastuun KorsoSeuran uusi välinelainaamo.

Videojoulukalenteri
Espoossa toteutettiin yhteisöllisesti videojoulukalenteri. Tarinat kerättiin kirjaston asiakkailta ja käsinuket saatiin lainaksi. Leppävaaralaiset toimijat innostuivat näyttelemään ja
lavastamaan.
Kalenteria alettiin suunnitella kesällä 2010,
ja saman vuoden joulukuussa luukut olivat
esillä Sellon kirjaston aulassa sekä monilla
verkkosivuilla.
• Käsinuket lainassa Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulusta ja
Sellon kirjastosta.
• Tarinat suomeksi ja ruotsiksi.
• Yhteistyössä Sellon kirjasto, Kirjastokaista,
4V sekä paljon leppävaaralaisia toimijoita:
Karakallion nuorisotilan Ilmaisutaidon
kerho, Leppävaara-seura, Sukuseurojen
keskusliitto, Leppävaaran seurakunta,
Villa Elfvikin luontotalo, SPR Kehä-Espoon
osasto, Espoon yhteispalvelupisteet, Ruusutorpan koulun 5J-luokka, Espoon kulttuuripalvelut, Yhteisöteatteri Jäänsärkijät,
Leppävaaran VPK, Sellosalin henkilökuntaa.
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Graffiti kiinteistön luvalla?
Vantaalla ei ole laillisia graffitipaikkoja, joten nuoret innostuivat saadessaan maalaustilauksen Vantaan Valon seinälle. Ehtona oli,
että rakennuksen seiniin ei saa ilmestyä uusia tageja.
Teollisuusrakennuksen seinämaalaus ilahduttaa nyt niin Vantaan Valon väkeä kuin
ohikulkijoitakin. Yhteisötaiteen tekeminen
voimaannuttaa kaikenikäisiä asukkaita.
• Seinämaalausta ideoitiin Vantaan Valon
viikkokokouksissa keväällä 2009. Teos
maalattiin syksyllä ja valmistui syyskuussa
2009.
• Yhteistyössä Vantaan Valo, Korson Setlementtinuoret, Vantaan Teollisuuskiinteistöt,
Vantaan asukaspalvelut, 4V.

Hyvää Suvelassa!

Miten Suvelassa
viihdytään?
– Nuorten ajatuksia Suvelasta
asuinpaikkana

Kaverit ja mukavat ihmiset
Rento ilmapiiri
Palvelut lähellä
Hyvät liikenneyhteydet

Selvityksen tavoitteena oli hahmottaa nuorten viihtymisen tai viihtymättömyyden syitä sekä saada heidän näkökulmiaan kaupungin kehittämistyöhön.
Nuorten käsitykset Suvelasta asuinalueena
olivat mielenkiintoisia: yhtäältä hyvin myönteisiä ja toisaalta hyvin kielteisiä.
• Miten Suvelassa viihdytään? – Nuorten ajatuksia Suvelasta asuinpaikkana -selvitys 2010.
• Yhteistyössä Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Espoon kaupungin turvallisuusohjelmatyö, Espoon konserniesikunta, 4V.

Jotain pitäisi tehdä...
Liian vähän mahdollisuuksia oleskella ja harrastaa
Alueen baarit ja niiden aiheuttamat ongelmat
Kiusaaminen ja tappelut
Rumat ja huonosti hoidetut talot
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Ideoiden tuuletusta yli kuntarajojen
Hanke koordinoi tutustumisretkiä Helsingistä
Espooseen ja Espoosta Helsinkiin.

Kontulan muuttuvaa imagoa Ikäihmiset kylässä
ihmettelemässä
seniorien luona
Mitä Urban- ja lähiöohjelmilla saadaan aikaan? Espoolaiset ottivat siitä selvää retkellä
Helsingin Kontulaan. He halusivat nähdä, miten alueen imagoa voidaan muuttaa myönteisempään suuntaan korjausrakentamisen
yhteydessä.

Toimivat Seniorit -järjestön menestyminen
kiinnosti Herttoniemessä Ikäihmisten asialla
-verkostoa. Niinpä ikäihmiset lähtivät retkelle Espooseen, mukanaan myös vantaalaisia ja
espoolaisia. Tuliaisina oli tietoa ja uusia näkemyksiä senioritoiminnan kehittämisestä.

• Vierailu Espoosta Helsingin Kontulaan
14.5.2008.

• Vierailu Helsingistä Espooseen, Toimivat
Seniorit -järjestön luo 10.6.2010.
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Verkostoja ja vertaistukea
alueellisille työntekijöille
Alueellista asukastyötä tekevät tapasivat kokemusten vaihdon ja asukastyön kehittämisen merkeissä. Yhdessä testattiin myös kestävän kehityksen koulutusmateriaaleja.
Tapaamisen jälkeen aluetyössä ryhdyttiin
kehittämään kuntien välistä yhteistyöverkostoa. Koulutusmateriaalia kehitettiin enemmän järjestöille sopivaksi.
• Kestävä kehitys mukaan toiminnan suunnitteluun -materiaalin koulutustapaaminen
4.5.2010 Asukastila Ankkurissa, Helsingin
Herttoniemessä.
• Työseminaari aluetyön yhteistyöverkostosta 26.1.2011 Pauligin huvilalla, Helsingissä.
• Osallistujina Espoon, Helsingin ja Vantaan
alueellista asukastyötä tekevät.

”Konkreettiset ideat!”
”Sain käytännön vinkkejä esimerkiksi
tapahtumien järjestämiseen.”
Kommentteja koulutustapaamisen jälkeen
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Tavoitteet hankkeen jälkeen
Yhteistyö yli kuntarajojen ja kestävän kehityksen sisällyttäminen omaan työhön
koettiin tärkeäksi hankkeen järjestämässä
tapaamisessa. Tavoitteena on, että pääkaupunkiseudun alueellista asukastyötä tekevät
kokoontuisivat jatkossa yhteen säännöllisesti.
Ehdotuksia yhteistyöverkostoon
kutsuttaviksi tahoiksi
• Helsinki: Sosiaaliviraston työntekijät
sosiaali- ja lähiöasemilta sekä kumppanuustaloilta, nuorisotoimen aluetyöntekijät, kulttuurikeskuksen alueyhteistyöstä
vastaavat.
• Espoo: Alueelliset nuorisopalvelut, Kulttuuripalvelut sekä alueiden sosiaalityöntekijät.
• Vantaa: Vapaa-aika ja asukaspalvelut
-toimialan aluekoordinaattorit ja asukastilatyöntekijät sekä sosiaalitoimen maahanmuuttokoordinaattorit.

Kielestä viis – kaikki mukaan!
Monikulttuurista asukastyötä
Onnistunut asukastyö tuo yhteen erilaisia ihmisiä. Yhdessä tekeminen ja oppiminen on mukavaa – ompelemisesta terveysasioihin ja kokkailusta ympäristökasvatuksellisiin leikkeihin.

Romu koruksi Espoossa
Koruja ja koristeita voi askarrella melkein
mistä tahansa käytetystä – kankaanpaloista,
vanhoista vetoketjuista ja lusikoistakin.
• Romusta koruksi -työpaja toukokuussa
2009 Espoon Mahdollisuuksien torilla.
• Askartelumateriaali Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskuksesta ja kirpputoreilta.
• Ohjaajina Laurea Otaniemen opiskelijat.

Fillareihin koristeita
Helsingissä
Fillarit saivat osakseen omaperäistä koristelua, kun Kontulassa ja Kivikossa järjestettiin
tuunauspajat.
• Fillareiden tuunauspajat: Kivikon fillarifestari 15.5.2009, Kontulan fillarifestari
16.5.2009, Ihana Kivikko -kyläjuhlat
31.5.2009.
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Ruoka valmistui
kasviksista Vantaalla
Vantaalla kokattiin kotimaista kasvisruokaa
asiantuntijan johdolla. Koulujen kotitalousluokissa ruuanlaitto onnistui mainiosti.
• Lähi- ja kasvisruokaa Suomesta -illat Korsossa 2009 ja Länsimäessä 2010.
• Korson iltaa markkinoitiin Aikuisopiston
suomen kielen opiskelijoille ja Länsimäen
iltaa Hakunilan kansainväliselle yhdistykselle.

Kestävän elämäntavan
neuvontaa Espoossa

Sano se selkeästi!
Ympäristötietoisuuden edistäminen ei saa
kaatua kielimuuriin. Hankala ammattislangi
jättää kantasuomalaisenkin ymmälle.
Selkokieliset ja vuorovaikutteiset koulutuspaketit Onni ja kuluttaminen sekä Miten säästät
vettä ja energiaa? sopivat esimerkiksi suomen
kielen tunnille ja asukastalon kerhoon materiaaliksi. Kerhon vetäjän ei tarvitse olla kestävän kehityksen asiantuntija, sillä tukea antaa
kattava taustamateriaali.

www.4v.fi/julkaisut

Keskustelutilaisuudet kiinnostivat monikulttuurisuuskeskus Veturissa, Espoon mielenterveysyhdistyksen mamuryhmässä sekä monitoimikeskus Almassa vuosina 2009 ja 2010.

”Opin paljon tänään. Sain tietoa.”
”Minä haluan jatkaa.”
”Very good that I could get answers
to some questions I had.”
Kommentteja Alman
keskustelutilaisuuksista
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Ankkuri ja Naapurikahvila luovat valoa arkeen
Asukastalo Ankkuri on upea esimerkki siitä, miten monella tavalla kestävää kehitystä
voi toteuttaa asukastoiminnassa. Hankkeen
myötä Ankkuriin perustettiin maahanmuuttajanaisten ylläpitämä Naapurikahvila.
Kahvilakeskustelut ja muu kanssakäynti
helpottavat sopeutumista Suomeen. Kahvilassa on pidetty myös kursseja ja teemailtoja.
Asukastalossa käytetään kestokuppeja.
Roskat löytävät oman paikkansa selkeästi
merkityistä lajitteluastioista.

• Asukastalo Ankkuri toimii nuorisotalon alivuokralaisena Helsingin Herttoniemessä, ja
sitä hallinnoi Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri.
• Ompelu- ja tuunauskurssit 2.2., 30.3., 6.4. ja
13.4.2010 Asukastalo Ankkurissa, osallistujia 44. Lisäksi maahanmuuttajanaisten
ruokakurssi ekologisella painotuksella.
• Naapurikahvila-yhteistyössä Asukastalo
Ankkuri, Laurea Otaniemi, 4V.

”The mutual learning
and trust that developed
between our group
members and the
participants also
generated empowerment.
The participants liked the
Neighborhood Café project
very much, because
they could practice their
Finnish and meet other
women there.”
Mia Fast, Miia Kröger ja
Päivi Yoshizumi: Empowering the immigrant women
through a neighbourhood cafe.
Thesis. Laurea Otaniemi.
Degree Programme in Social
Services. 2010.

”Tilaisuuden parasta antia oli uuden
oppiminen (villasukan kantapää)!”
Kommentti Ankkurin
työpajaan osallistuneelta
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Väriä virastoon – lipasto leikkiuuniksi!
Espoolaisessa virastotalossa eroperheet saivat mukavamman tapaamispaikan, kun
neuvotteluhuone uudistettiin kierrätysmateriaaleilla. Verhot ja tyynyt sekä lelut ja pelit
toivat huoneeseen väriä ja elämää. Lipastosta
tuunattiin lasten leikkiuuni.
Viihtyisä huone on perheiden käytössä iltaisin ja viikonloppuisin. Se on helppo muuntaa
tarpeen mukaan kodikkaaksi leikkipaikaksi
tai neuvotteluhuoneeksi.

www.4v.fi/hyvatkaytannot
• Väriä virastoon -kokeilu keväällä 2010.
• Sisustustarvikkeita hankittiin Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksesta.
• Kustannukset yhteensä muutamia satoja
euroja, työtunteja noin 30.
• Yhteistyössä Espoon kaupungin perheasioiden yksikkö, sisustussuunnittelija, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, 4V.
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Vertaiskoulutusta ja yhdessä oppimista
Koulutuspaketteja asukkaille ja järjestöille
Hankkeessa koottiin käteviä koulutuspaketteja kestävän kehityksen teemoista. Vertaiskoulutuksessa vetäjän ei tarvitse olla
asiantuntija.
www.4v.fi/julkaisut

Onni on – Rajaton
• Mitä onni on? • Happy Planet Index • BKT
& onnellisuus • Hyvän elämän osatekijät •
Mikä lisää onnellisuutta? • Kestävä kulutus –
rajat on • Vastuulliset valinnat • Montako on
tarpeeksi? • Onnen avaimia • Onni on…

Reput ja reissumiehet (MIPS)
Ekologinen selkäreppu • Tuotteen elinkaari • Suomalaisen ekologinen selkäreppu •
Katja ja Kari Keskiverto: liikenteen, asumisen, ruoan, kodin tavaroiden, harrastusten,
vapaa-ajan sekä hotelli- ja mökkiyöpymisten
ekologinen selkäreppu • Omat valinnat – reppu kevyemmäksi
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Myös
vuokrataloasumista käsittelevät koulutuspaketit soveltuvat
kaikille asumisesta
kiinnostuneille.

Ympäristöystävällinen tapahtuma –
Suunnittele ja toteuta!
Perehdytään tapahtuman ympäristövaikutuksiin ja ympäristöohjelman laatimiseen.

Kestävä kehitys mukaan toiminnan
suunnitteluun
Ideoita ja työkaluja kestävän kehityksen edistämiseen järjestössä, yhdistyksessä tai muussa vapaaehtoistoiminnassa.

Testaa lajittelutaitoasi!
Jätelajittelua käsittelevällä pelillä voi testata
tietojaan vaikkapa taloyhtiön kokouksen yhteydessä.
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4V – Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin

Alueellinen asukastyö
Pääsuunnitteluryhmän
kokouksiin osallistuneet
• Laura Alho, Hakunilan seurakunta
• Helena Allahwerd, Toimivat Seniorit ry,
Espoo
• Kristiina Alppivuori, Espoon kaupunki,
Sosiaali- ja terveystoimi

• Leena Laitinen, Espoon kaupunki,
aluekulttuurityöntekijä
• Tiina Lamminaho, Espoon
Kaupunginosayhdistysten Liitto – Esbo
Stadsdelsföreningars Förbund ry (EKYL)
• Tamara Lewis-Brick, Setlementti
Onnenkenkä, Espoo

Muita tahoja, joille tiedotettiin
pääsuunnitteluryhmän työstä
• Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
• Espoon kaupunki, Keskushallinto
• Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi

• Pirkko Liikanen, Toimivat Seniorit ry, Espoo

• Espoon kaupunki, Tekninen ja
ympäristötoimi

• Eija Pere, Korso-Seura ry

• Helsingin kaupunki, Hallintokeskus

• Veijo Pitkänen, Setlementti Onnenkenkä,
Espoo

• Helsingin kaupunki, Nuorisoasiainkeskus

• Päivi Rekula, Espoon Järjestöjen Yhteisö ry
(EJY), Espoo

• Helsingin kaupunki, Talous- ja
suunnittelukeskus

• Titta Reunanen, Helsingin kaupunki,
sosiaaliohjaaja, Kontulan lähiöasema

• Hyria koulutus Oy

• Pauliina Jalonen, Dodo ry

• Manna Torvinen, Vapaa-aika ja
asukaspalvelut, Vantaa

• OK-opintokeskus

• Kirsti Jussila, Helsingin kaupunki,
yhdyskuntatyöntekijä

• Pirjo Tulikukka, Helsingin
kaupunginosayhdistykset ry (Helka)

• Liisa Juustila, Vantaan kaupunki,
aluekoordinaattori, Hakunila

• Veikko Uusitalo, Espoonkruunu Oy,
asukasasiamies

• Ester Kaljula, Vantaan kaupunki,
aluekoordinaattori, Korso

• 4V-hankkeen työntekijät

• Soile Ataçocuğu, Helsingin kaupunki,
yhdyskuntatyöntekijä, Itä-Helsinki
• Eeva-Liisa Broman, Helsingin kaupunki,
Sosiaalivirasto
• Leea Halmén, Vantaan kaupunki,
Vapaaehtoistalo Viola
• Mirja Jalo, Vantaan seurakunta, diakonissa,
yhteiskuntatyö
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• Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto

• Motiva Oy
• Suomen Isännöintiliitto ry
• Suomen luonnonsuojeluliitto ry
• Suomen Pakolaisapu
• Vuokralaiset VKL ry

Kestävän kehityksen kasvatus
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Kestävän kehityksen kasvatus
Enemmän lasten ja nuorten osallistumista kaupunkiin!
Hankkeen ympäristökasvattajat tukivat
kestävän kehityksen työtä kouluissa, päiväkodeissa sekä lasten ja nuorten vapaaajan toiminnassa.

Hankkeessa huomattua

Keinoja löytyi koulutuksesta ja konsultoinnista
uudenlaiseen verkostoitumiseen. Hankkeessa
luotiin myös toimivia malleja ja niitä avaavia Keke-oppaita kasvattajien työn avuksi.

… kehitellään jatkossakin uusia menetelmiä ja oppimisympäristöjä.

On tärkeää rohkaista lapsia ja nuoria ympäristövastuullisuuteen ja osallisuuteen.
Ehdotamme, että…

… vaalitaan yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä.
… tehdään ahkerasti työtä, jotta saadaan lapset ja
nuoret aktiivisiksi osallistujiksi keke-toimintaan ja
päätöksentekoon.

Osallistavat
projektit voivat
olla hyvinkin
pieniä ja
arkisia.

… nostetaan keke näkyviin kaikessa, mitä tehdään.
Keke sopii koulujen arkeen ja opetukseen sekä päiväkotien leikki- ja oppimisympäristöön.
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Seppo Leinonen

… muistetaan suunnitelmallisuus: kirjataan keke-ohjelmaan tavoitteet, toimenpiteet, vastuut, resurssit
ja aikataulut.

Keke-työ ei
välttämättä vaadi
erillistä taloudellista panostusta,
mutta työaikaa ja
innostusta
tarvitaan.
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Keke koulussa, päiväkodissa
ja leikkipuistossa
– Kestävän kehityksen oppaat
Annukka Luomi, Johanna

Paananen, Katja Viberg,

Kestävän kehityksen

Pääkaupunkiseudun

Kierrätyskeskus Oy •

4V – Välitä, Vaikuta, Viihdy,

Laura Virta

opas

Voi hyvin

Oppaat tarjoavat tiiviin ja käytännönläheisen mallin, jonka avulla voi
toteuttaa suunnitelmallisen kestävän
kehityksen ohjelman. Mukana on
ympäristötietoa sekä rohkaisevia kertomuksia kouluista ja päiväkodeista
ympäri Suomea.
Oppaiden kirjoitustyön tekivät Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg ja Laura
Virta. Vauhdikkaat piirrokset ovat kuvittaja
Seppo Leinosen käsialaa.

www.4v.fi/julkaisut

”Kestävä kehitys on malli, jonka myötä tämän päivän ihmiset voivat elää maapallolla heikentämättä tulevien sukupolvien
mahdollisuuksia ja elämän tasoa. Kekeen
kuuluu luonnonvarojen kestävän käytön
lisäksi sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys.”
Mirjami, lukiolainen, 18 v.

”Pienet asiat ovat isoja asioita. Omilla
teoilla ja valinnoilla voi vaikuttaa omaan
ympäristöön ja koko maapallon tilaan.
Koulussamme ympäristöohjelmasta vastaa koko koulun väki, niin oppilaat kuin
henkilökuntakin, siis pienet ja isot. Pyrimme kaikessa toiminnassa ottamaan huomioon ekologisuuden! Haluamme olla levittämässä ympäristöarvojen ja -toimien
tietoa ilolla!”
Heli, alakoulun rehtori
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Oppaiden ja koulutuspakettien
kokonaisuus

”En mä tiedä, mikä se on,
enkä tiedä, minkälainen se
on. Että kestää ja kehittyy
samalla.”

• Keke koulussa – Kestävän kehityksen ohjelma, 2009 (8 sivua, tehty Opetushallituksen vetämässä työryhmässä)
• Hållbar utveckling i skolan – Ett program för
hållbar utveckling, 2010 (8 sivua)

Otso, päiväkotilainen, 4 v.

• Keke päiväkodissa – Kestävän kehityksen
ohjelma, 2010 (8 sivua, tehty Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulun vetämässä työryhmässä)
• Hållbar utveckling i daghemmet – Ett program för hållbar utveckling, 2011 (8 sivua)
• Keke päiväkodissa – Kestävän kehityksen
opas, 2010 (86 sivua)
• Keke koulussa – Kestävän kehityksen opas,
2010 (94 sivua)
• Keke leikkipuistossa – Kestävän kehityksen
ohjelma, 2011 (22 sivua)

Seppo Leinonen

• Lisäksi saatavilla Keke koulussa ja Keke
päiväkodissa -oppaiden koulutuspaketit
(kalvot ja taustamateriaalit)
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Verkostoituminen
voimauttaa kasvattajia
Hankkeen myötä kasvattajien verkostot ovat tihentyneet ja vilkastuneet pääkaupunkiseudulla. Näitä käytäntöjä on hyvä jatkaa hankkeen päätyttyäkin!

Tukea ympäristövastuuhenkilöille
Kysyimme työyhteisöissään ympäristövastuuhenkilöinä toimivilta kasvattajilta, millaista
tukea he itse kaipaisivat. Lisäksi haastattelimme toiminnan mahdollistajia, kuten rehtoreita
ja kaupungin virkamiehiä.
Vastausten pohjalta syntyi malli koulujen
ja päiväkotien ympäristövastuuhenkilöiden
verkostolle, jossa hyvät ideat ja käytännöt
vaihtavat omistajaa ja ongelmiin saa apua.
• Koulujen ja päiväkotien ympäristövastuuhenkilöiden verkosto – Tukea kuntien ympäristötyöhön -esitteeseen on koottu malli verkoston
mahdollisista toimijoista ja toimintamuodoista.
• Yhteistyössä Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen koordinoima ekotukitoiminta
ja 4V.
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Poikkihallinnollisuus piristää
Yhteistyöryhmät edistävät kestävän kehityksen
kasvatusta myös hankkeen päätyttyä.
Espoo näyttää hyvää esimerkkiä
Espoossa päätettiin, että kaikki noin 90 päiväkotia toteuttavat kestävän kehityksen ohjelman käyttäen joko hankkeessa luotua mallia
tai Vihreä lippu -ohjelmaa.
• Kestävän kehityksen kasvatusta edistävä
yhteistyöryhmä; mukana perusopetus,
varhaiskasvatus, ruotsinkielinen päivähoito
ja opetus (SDU), Ympäristökeskus, Kiinteistönhoito-liikelaitos (kiinteistönhoito, siivouspalvelut), Espoo Catering, Villa Elfvikin
luontotalo, Julia 2030, Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu, 4V.

Helsingissä LeEko tuo kestävän
kehityksen leikkipuistoihin
Hanke oli mukana aloittamassa leikkipuistojen ympäristöryhmä LeEkon
toimintaa. Helsingissä 71 leikkipuistoon luotiin uusi kestävän kehityksen
ohjelma.
• Yhteistyössä Helsingin kaupungin
sosiaalivirasto, ympäristövirasto ja
rakennusvirasto sekä Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ja 4V.
• Yhteistyön tulos: Keke leikkipuistossa –
Kestävän kehityksen ohjelma 2011.

Vantaalla Vyyhti sai virallisen aseman
Vyyhti-yhteistyöryhmässä uudistettiin varhaiskasvatuksen Kiuru ja Koppakuoriainen
-materiaali sekä järjestettiin koulutusta kasvattajille. Vyyhti sai virallisen aseman Vantaan kaupungin ilmastonmuutosjohtoryhmän alaisuudessa.
• Ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä
Vyyhti: yhteistyössä sivistystoimi, ympäristökeskus, Vantaan luontokoulu, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu, 4V.
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Onnistunutta ja
tarpeellista
Keke koulussa ja Keke päiväkodissa -oppaat otettiin ilolla vastaan
28.2.2011 Educa-messujen yhteydessä pidetyssä julkistamistilaisuudessa. Opetushallituksen
opetusneuvos Marja-Leena Loukola ja Helsingin kaupungin opetusviraston opetuskonsultti Kirsi
Verkka kiittelivät oppaiden olevan onnistuneita ja tarpeellisia.
Esimerkiksi Helsingin kaupungin opetusviraston vuoden 2011
tulospalkkiotavoitteissa jät teitä vähennetään Keke koulussa
-ohjelman avulla. Oppaita on
hankittu myös hankealueen
ulkopuolelle.
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Lasten ääni kuuluviin
kaupunkisuunnittelussa
Lasten näkemys onnellisesta kaupungista on raikkaasti erilainen kuin aikuisten. Lasten piirrokset, tarinat ja kävelyillä
kootut havainnot sisältävät arvokasta tietoa, joka kannattaa
välittää suunnittelijoille, päättäjille ja muille aikuisille.

Palloralli ja työpajoja
Kasvatustiimi markkinoi uutta hanketta ja
Onnellinen kaupunki -ideakeräystä jakamalla
kohderyhmilleen Reilun kaupan jalkapalloja.
Tempauksessa tarjottiin ilmaisia tarina- ja
sarjakuvapajoja. Kun toimipisteisiin otettiin
myöhemmin yhteyttä, pallot muistettiin hyvin ja tapaamisia oli helppo sopia.
Ideakeräyksen ja työpajojen tuotokset kiersivät näyttelyinä Espoossa, Helsingissä ja
Vantaalla.

• Palloralli 17.11., 20.11. ja 24.11.2008.
• 200 jalkapalloa tilattiin Tampereen Kehitysmaakaupasta ja jaettiin kouluihin, päiväkoteihin, leikkipuistoihin sekä nuorisotaloihin.
• 12 sarjakuvapajaa ja 8 tarinapajaa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla joulukuussa 2008 ja
tammikuussa 2009.
• Työpajojen avulla koottiin Onnellinen kaupunki -ideat tarinoina ja sarjakuvina lapsilta
ja nuorilta.
• Yhteistyössä Maailman sarjakuvat, Vantaan
Sanataidekoulu, 4V.

”Pieni tyttö menee
mummin luokse ja antoi
sille keksiä. Se näki
hymyilevän raketin. Se
sanoi mummille, että
mennäänkö ulos, kun
siellä on niin ihana taivas.
Tyttö näki semmoisen
punaisen kukan ja poimi
sen. Mummin mökistä
tuprutti savua. Kun
takka sammui, alkoi tulla
kylmä.”
”… Kaupasta voi ostaa
ruokia ja banskuja. Täällä
on likaa. Se putsataan pois
lattialta. Poika sen putsaa.
Banskuja ja omenoita.
Lapset syö ne. Täällä on
koko avaruus.”
Onnellinen kaupunki -ideakeräyksessä kuultuja lasten
tarinoita
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Liikunnallisia ja taiteellisia
tempauksia Vantaalla
Lasten ja nuorten mielipiteitä koottiin myös
Vantaalla, kun päivitettiin Korson keskustasuunnitelmaa. Tempaukset liittyivät Korson
kaikki kasvot -tapahtumaan.

Eskarit aistikävelyillä
Eskariryhmät ihmettelivät kävelyretkillä liikuntaesteisten ramppia, bussipysäkkiä, ambulanssia, graffiteja, eksymistä, koirankakkaa,
kaikua, kaupungin äänimaisemaa, ötököitä,
roskia ja muurahaiskekoa.
• Ankkalammen ja Korson päiväkodin eskariryhmät kävelykierroksilla 9.9. ja 6.10.2009.
• Yhteistyössä Laurea Tikkurilan opiskelijat
ja 4V.

Unelmien keskustaa piirtäen ja kirjoittaen
Vantaalla Leppäkorven koulun ekaluokkalaiset piirsivät unelmiensa keskustan. Kuvat
kertoivat leikkipuistoista, uimahallista, karkkikaupasta, puistoista, turvallisemmista koulumatkoista, luonnonläheisyydestä, siisteydestä ja harrastustiloista.
Neljäsluokkalaiset kirjoittivat hyviä ja huonoja asioita Korson keskustasta. Toivomuslistalla oli karkkikauppa, urheilupaikkoja, puistoja, kauppoja ja ravintoloita. Ikävinä lapset
pitivät humalaisia, baareja, roskia, töhryjä ja
turvattomuutta.
• Lisäksi Lumon lukion kuviskurssin pajat
25.9. ja 28.9.2009 Vantaalla.

Espoossakin tempaistiin
Suvelassa lapsia osallistettiin pihakävelyllä ja Unelmien piha -piirustuskilpailulla.
Näiden menetelmien avulla saatiin tietoa
Kirstinharjun pihoista.
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Alueellisen ympäristökasvattajan malli
pysyväksi käytännöksi?
Kolmen alueellisen ympäristökasvattajan avustuksella monet kestävän
kehityksen tavoitteet juurtuivat osaksi
arkea. Mallia voi hyödyntää ja soveltaa
missä tahansa kunnassa.

Alueelliset
ympäristökasvattajat
• Tukivat kestävän kehityksen kasvatusta
kouluissa, päiväkodeissa, leikkipuistoissa ja
nuorisotaloissa.
• Toimivat konsultteina, kouluttajina ja yhdyshenkilöinä.
• Ideoivat ja toteuttivat tapahtumia ympäristöpäivistä kesäleireihin.
• Edistivät kestävän kehityksen työtä kuntien virkamiesten kanssa ja poikkihallinnollisissa yhteistyöryhmissä.

Alueellisten
ympäristökasvattajien apuna
työskenteli hankkeen alussa kolme
keke-kummia.
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Lastenleirejä ja vanhempainiltoja
Alueellista yhteistyötä siivitettiin vanhempainilloilla ja
lastenleireillä. Evääksi tulevaisuuteen saatiin ikimuistoisia hetkiä ja hyödyllisiä kokemuksia.

Kesäleirit – huippujuttu!
Lasten kesäleireillä tutustuttiin lähiympäristöön, vaalittiin monikulttuurisuutta sekä kehitettiin Lennu Liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu -leirimateriaalia. Maksuttoman ja
mielekkään toiminnan tarjoaminen oli lapsille huippujuttu!

PETRI RÄTY

PETRI RÄTY

Lasten kesäleirit Mellarissa 23.–27.6. ja 30.6.–
4.7.2008 sekä 2.–6.6., 9.–13.6. ja 23.–27.6.2009.
• Osallistujia yhteensä 119.
• Yhteistyössä Mellunmäki-Yhdistys, Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Chili-hanke,
Leikkipuisto Mellunmäki, Mikaelin seurakunta, Mellunmäen ortodoksinen seurakunta, Hurstin säätiö, Kassandra, partiolippukunta Nuoret Kotkat, 4V.
Lasten monikulttuurinen luontoleiri
Vantaalla 1.–5.6.2009.
• Osallistujia 20.
• Yhteistyössä Vantaan järjestörinki, Vantaan
Luontokoulu, 4V.
Lennu Liito-oravan kesäleiri Espoossa
8.–12.6.2009.
• Osallistujia 11.
• Yhteistyössä asukastila Olkkari ja 4V.

PETRI RÄTY
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”Parasta antia alueen omien
nuorten parissa tehty kysely.”
”Hyvä juontaja eli uskalsi
provosoida.”

Koko kylä kasvattaa
Järjestetään alueellinen
vanhempainilta!
Alueellinen vanhempainilta kokoaa yhteen
alueen asukkaat, erityisesti vanhemmat sekä
lapsiin ja nuoriin liittyvät alueelliset toimijat.
Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden keskustella
lasten ja nuorten asioista ja alueen yhteisistä
pelisäännöistä.
Hanke osallistui Helsingin Mellunmäessä
tällaisen vanhempainillan järjestämiseen.
Koko kylä kasvattaa -teema houkutteli paljon
osallistujia ja tuotti vilkasta ja antoisaa keskustelua.
• Alueellinen vanhempainilta Kulttuuri- ja
vapaa-ajantila Mellarissa 18.3.2009 ja
25.3.2010.
• Osallistujia yhteensä 125.
• Yhteistyössä Mellunmäen aluetyöryhmä ja
4V.
• Aluetyöryhmässä paikallisten koulujen,
päiväkotien, nuorisotalojen, leikkipuistojen,
seurakuntien, sosiaalityön ja lähityöhankkeen edustajat sekä lähipoliisi.

”Illan vetäjä oli hyvä ja
osaava!”
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Hyviä käytäntöjä
tänään ja huomenna
Hankkeen aikana löydettiin ja kehitettiin hyviä käytäntöjä, jotka jäivät
pysyväksi arjen osaksi lukuisissa kouuluissa ja päiväkodeissa. Tässä niistä
muutama esimerkki. Hyvät käytännöt
nöt
on tarkoitettu kiertämään ympäri
maata!

L. Aaltonen: Paperi-, frotee- ja lakanakäsipyyhkeiden luonnonvarakulutus päivähoidossa. Kandidaatintyö. Teknillinen korkeakoulu, Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta 2009.

www.4v.fi/hyvatkaytannot

Säästä rahaa ja energiaa
käsiä kuivaamalla!
Tässä ekotehokas vaihtoehto paperisille tai
froteisille pyyhkeille: Leikatkaa yhdessä lasten kanssa vanhoista lakanoista käsipyyhelaput. Laput ovat hygieeninen vaihtoehto, sillä
ne pestään joka käytön jälkeen.
Ryhmäperhepäiväkoti Artussa froteepyyhkeet vaihdettiin lakanakäsipyyhkeisiin. Hankkeen myötä käytäntö levisi moniin muihinkin
päiväkoteihin.

”Yhdeksän pyykkikoneellista
vähemmän kahden viikon
aikana!”

Selvää säästöä
Jos kaikki Helsingin päiväkodit siirtyisivät froteepyyhkeistä tai paperikäsipyyhkeistä lakanapyyhkeisiin, rahaa säästyisi jopa yli 300 000 euroa vuodessa. Samalla
säästettäisiin runsaasti vettä, energiaa ja raaka-aineita.
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Leikkipuistoihin
keke-ohjelma ja iltarientoja

Menestyksekkäät
animaatiojoulukalenterit

Helsingin leikkipuistoissa on toiveiden mukaan kokeiltu uudenlaista iltatoimintaa. Iltaohjelman aiheiksi sopivat vaikkapa parvekepuutarha ja kestovaipat.
Vuonna 2011 kaikissa Helsingin leikkipuistoissa otetaan käyttöön kestävän kehityksen
ohjelma.

Yhteisöllisesti valmistetun animaatiokalenterin teemat nousivat kestävän kehityksen
arvoista. Projekti menestyi hienosti, joten se
toteutettiin kaksi kertaa.

• Esimerkki: Asukasilta 26.3.2009 leikkipuisto
Kontulassa, osallistujia noin 30.
• Yhteistyössä Hyötykasviyhdistys ja 4V.

• Animaatiojoulukalenteri työpajoilla jouluksi 2008. Yhteistyössä Lasipalatsin Mediakeskus ja 4V. Osallistujina yli sata lasta ja
aikuista.
• Uusinta vuonna 2009. Yhteistyössä Palikka,
Helsingin kulttuuriasiainkeskus, Ateneum
ja Picasso-näyttely sekä Animatrix. 4V
avusti taustalla FCKonnun kanssa.
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4V uudisti
joulukalenterin
perinnettä
Helsingin Kontupisteessä on tehty animaatiojoulukalenteri vuodesta
2002 lähtien ammattilaisten vetämissä työpajoissa. Vuonna 2008
joulukalenterin tuotantoa ja julkistamistapaa
kehitettiin hankeyhteistyönä.
Uutuuksina kalenteriin saatiin toistettavuus,
kestävän kehityksen
teemoihin liittyvä
käsikirjoitus sekä ohje
animaatiokalenterin
toteutuksesta yhteisöllisenä projektina.

Kiurusta koppakuoriaiseen ja
Lennu Liito-oravaan
Materiaaleja ja koulutusta kasvattajille
Paljon tapahtumia ja
kohtaamisia

KiURU

Hankkeen ympäristökasvattajat järjestivät
monipuolisia koulutuksia ja tapahtumia lasten ja nuorten kanssa työskenteleville sekä
vanhemmille.

Koulutusten aiheita
• Kestävän kehityksen vinkkejä päiväkodin ja
leikkipuiston toimintaan
• Kestovaippatietoa
• Ekoaskartelua
• Kierrätystietoa
• Tietoa ympäristökasvatusmateriaaleista
• Iltapäiväksi luontoon -koulutus yhteistyössä
Luonto-Liiton kanssa
• Lasten osallisuus ja osallistuminen
• Lapsiperheen kestävämpi arki
• Lennu Liito-oravan ympäristökerho
• Tutustumisretki Ämmässuon kaatopaikkaan
• Diagnoosi: Maailmantuska – reseptejä lasten
ympäristöhuolen käsittelyyn
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JA

KOPPAKUORIAINEN
Päivähoidon ja alkuopetuksen
ympäristökasvatusideoita

Kiuru ja koppakuoriainen – Päivähoidon ja
alkuopetuksen ympäristökasvatusideoita
Tietoa ja käytännön vinkkejä luontokasvatuksesta ja kestävän arjen valinnoista. Toinen, uudistettu painos. Julkaisija Vantaan
kaupunki 2010.
Energia-teemakoulutus
Koulu- ja päiväkotimaailmaan keskittyvä
kalvosarja energia-asioiden käsittelyyn. Yhteistyössä Vihreä lippu (Suomen Ympäristökasvatuksen Seura), Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus, 4V.

Kaikki mukaan! Lasten osallisuus päiväkodissa & Kaikki mukaan! Oppilaiden
osallisuus koulussa
Kasvattajille suunnatut kalvosarjat lasten
ja nuorten osallisuudesta ja sen merkityksestä.

Lennu Liito-orava ja kesäinen kaupunkiseikkailu – Materiaali Lennu Liito-oravan
kesäleireille
Kirjasta löytyy seikkailuvinkkejä ja tehtäviä viideksi kesäiseksi päiväksi. Leikittäessä ja askarreltaessa huomataan, että
kestävä elämäntapa on paitsi elintärkeää
myös hauskaa. Tehtävät on suunniteltu 1–4-luokkalaisille, mutta monet niistä
sopivat myös pienemmille tai isommille
lapsille. Materiaalin kirjoitti Johanna Sunikka.

Mikä on arvokasta?
– Arvojen selkiyttämisharjoituksia
Harjoitusten tavoitteena on auttaa osal-listujia tunnistamaan omia arvojaan
n
sekä luoda tilanteita niiden punnitseemiseen ja uudelleenarviointiin. Erilaisten
sten
mielipiteiden takana vaikuttavien arvojen
tutkiminen auttaa ymmärtämään ja kunnioittamaan toistenkin näkemyksiä.
Kirjasen kirjoittivat Lea Huttunen, Anu
Lillunen, Tuovi Kurttio ja Laura Järvilehto.
Lasten luontolehti Siepon teemanumero
1/2011: Ihanat kamalat tavarat!
Lumikuningattaren timantti, Siisti seikkailu, Kärsitkö rojupöhöstä -testi sekä
muita hauskoja juttuja ja tehtäviä
aineettomasta onnesta ja tavaroiden
maailmasta. Lehden mukana jaettiin
Rojupöhö-nukketeatterin dvd-levyjä.
• Yhteistyössä Sieppo-lehti (LuontoLiitto) ja 4V.

”Ystävyys ja hauskat muistot
lämmittävät mieltä paljon pidempään
kuin yksikään tavara.”
Johanna Sunikka Sieppo-jutussa
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”Autetaan kavereita ja
luontoa…”

Kestävän kehityksen kasvatus
Opinnäytetöitä

Toni-Petteri Paju:
Taloudelliset ohjauskeinot kestävän
kehityksen edistämiseksi peruskouluissa
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten
koulujen kestävän kehityksen työn kautta
säästyneet rahat voisi palauttaa takaisin koulujen omaan käyttöön.
Suora kompensaatio
Opetuksesta vastaava toimiala budjetoi koulujen määrärahoihin ylimääräistä rahaa sen
mukaan, kuinka paljon sähkö-, vesi- ja jätekuluissa on säästetty. Koulu voi käyttää rahat
kestävän kehityksen työhön.
Stipendi
Opetuksesta tai kiinteistöistä vastaavat toimialat jakavat vuosittain kouluille stipendejä
ansiokkaasta kestävän kehityksen työstä. Stipendit voidaan jakaa koulujen välisessä kilpailussa parhaiten menestyneille.
Jätehuoltovastuun siirtäminen kouluille
Jätehuoltoon kuluvat rahat siirretään koulujen omiin budjetteihin. Säästöt näkyvät suoraan koulujen käyttörahoissa.
Keskitetty tulospalkkiojärjestelmä
Kestävän kehityksen työllä saavutetut säästöt palkitaan maksamalla koulujen määrärahoihin tulospalkkiota. Palkkion saamiseksi
tulee saavuttaa tietty prosentuaalinen säästö
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sähkö-, vesi- tai jätekuluissa. Tulospalkkio voi
olla henkilökohtainen tai koulukohtainen.
• Pro gradu, Tampereen yliopisto, Yhdyskuntatieteiden laitos 2010.

Susanna Saloranta:
Helsingin peruskoulujen kestävän
kehityksen työn taloudelliset vaikutukset
jätekustannuksiin ja jätemääriin
Tutkimuksessa tarkasteltiin jätemääriä ja
-kustannuksia yhtäältä Helsingin opetusviraston ympäristötasokuvauksen saaneissa
kouluissa ja toisaalta sellaisissa peruskouluissa, jotka eivät olleet saaneet ympäristötasokuvauksia vuonna 2009.
Analyysitulokset osoittivat, että kestävän
kehityksen työllä voi vähentää peruskoulujen
jätekustannuksia ja -määriä. Merkittäviä tekijöitä olivat jäteastioiden määrä ja koko, tyhjennysrytmien optimointi sekä jäteastioiden
jätemäärät ja täyttöasteet.
Gradun myötä viritettiin myös eri tahojen yhteistyötä ja alettiin uusia jopa 25 vuotta vanhoja jätehuoltosopimuksia.
• Pro gradu, Helsingin yliopisto, Taloustieteen
laitos 2010.

Liisa Horelli ja Kaisa Hölttä:
Onnellinen kaupunki lasten silmin
– Tutkielma 4V-hankkeen lasten
piirroksista
Lasten onnellinen kaupunki on moninainen sekoitus mielikuva-, fantasia ja reaalimaailmaa. Lapsilla on erilaisia näkemyksiä
onnellisesta kaupungista, mutta niissä on
yleensä runsaasti tarjoumia eli toimintamahdollisuuksia – ja aurinko paistaa jatkuvasti!
Kaisa Höltän Pro gradu aiheesta valmistuu hankkeen jälkeen.
• Raportti, Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK), Aalto-yliopisto, Suomen Itsesuunnittelu 2010.

Eeva Ipatti ja Outi Jalovaara:
Luomu- ja kasvisruoan käytön lisäämisen
halukkuus helsinkiläisissä päiväkodeissa
Luomuruokaa käyttävissä Steiner- ja Luonnossa kotonaan -päiväkodeissa hinta ei ollut ratkaiseva tekijä vaan ennemminkin elämäntapa. Helsingin kaupungin päiväkotien
tapauksessa ongelmana oli lähinnä luomuruoan korkeampi hinta. Vaikka terveysnäkökulma oli päiväkodin henkilökunnalle tärkeä
osa ruokailua, he kokivat voimattomuutta
vaikuttaa asiaan.
Työn loppuvaiheessa tuli esille Helsingin kaupungin päätös lisätä luomuruoan määrää helsinkiläisissä päiväkodeissa.

Seppo Leinonen

• Opinnäytetyö, Laurea-ammattikorkeakoulu,
Laurea Otaniemi, hoitotyön koulutusohjelma 2010.
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4V – Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin

Kestävän kehityksen kasvatus
Pääsuunnitteluryhmän kokouksiin osallistuneet
• Eeva-Maija Bergholm, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry

• Juulia Tuominen, Hyria koulutus Oy

• Mari Björckbacka, Vantaan kaupunki, Sivistystoimi

• Maija Venäläinen, Hyria koulutus Oy

• Riitta Dincay, Vantaan kaupunki, Vapaa-aika- ja asukaspalvelut

• Kirsi Verkka, Helsingin kaupunki, Opetusvirasto

• Malva Green, Luonto-Liitto ry

• Olli Viding, Vantaan Luontokoulu

• Inari Grönholm

• Kati Vähä-Jaakkola, Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry

• Leena Hiillos, Helsingin kaupunki, Opetusvirasto

• 4V-hankkeen työntekijät

• Riitta Hurme, Espoon kaupunki, Sivistystoimi
• Mirja Jalo, Hakunilan seurakunta (Vantaa)

Muita tahoja, joille tiedotettiin
pääsuunnitteluryhmän työstä

• Ulla Kajaluoto, Helsingin kaupunki, Nuorisoasiainkeskus
• Elina Karhu, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

• Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

• Risto Keskinen, Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto

• Dodo ry

• Sari Kemppainen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

• Espoon kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimi

• Heli Konivuori, Espoon kaupunki, Nuorisotoimi

• Espoon seurakuntayhtymä

• Sanna Koskinen, Helsingin kaupunki, Nuorisoasiainkeskus

• Helsingin kaupunki, Hallintokeskus

• Taina Laaksoharju, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry

• Helsingin kaupunki, Nuorisoasiainkeskus

• Erkka Laininen, OKKA-säätiö (Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen
säätiö)

• Helsingin kaupunki, Rakennusvirasto

• Anssi Leppävuori, Espoon kaupunki, Nuorisotoimi

• Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto

• Katri Luukkonen, Espoon kaupunki, Ympäristökeskus, Villa Elfvikin
luontotalo

• Helsingin kaupunki, Talous- ja suunnittelukeskus

• Teea Markkula, Vantaan kaupunki, Sivistystoimi

• Helsingin poliisilaitos

• Kaisa Pajanen, Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus

• MLL (Mannerheimin lastensuojeluliitto)

• Riitta Pulkkinen, Espoon kaupunki, Ympäristökeskus, Villa Elfvikin
luontotalo

• Nuori Suomi ry

• Sinikka Rantalainen, Vantaan kaupunki, Ympäristökeskus

• Opetushallitus

• Kalle Ristikartano, Humak (Humanistinen ammattikorkeakoulu)

• Suomen luonnonsuojeluliitto ry

• Seija Salminen, Espoon kaupunki, Sivistystoimi

• Suomen Pakolaisapu

• Silja Sarkkinen, Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus

• Vantaan kaupunki, Nuorisopalvelut

• Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus

• OK-opintokeskus
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Kestävä asuminen
vuokrataloyhtiöissä
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Kestävä asuminen
vuokrataloyhtiöissä
Noin puoli miljoonaa suomalaista asuu vuokralla kuntien
omistamissa taloyhtiöissä. Näillä yhtiöillä on merkittävä
rooli kestävän asumisen luomisessa.

”Jos energian käyttötapoja
onnistuttaisiin muuttamaan, voitaisiin
kotitalouksien energiankulutusta
vähentää ainakin 10 prosenttia.”
Motiva Xpress 1/2010

Yhteistyö vuokrataloyhtiöiden kanssa tuotti oivalluksia
puolin ja toisin sekä hienoja tapahtumia ja käytäntöjä. Tässä vihkossa on vain muutamia esimerkkejä niistä. Verkkosivuilta löytyy arvokasta ammennettavaa vuosiksi eteenpäin.
www.4v.fi/kestavaasuminen

Hankkeessa huomattua
Kestävän asumisen luominen onnistuu parhaiten yhteistyössä asukkaiden, yhtiön ja muiden sidosryhmien
kanssa.
• Saavutetut tavoitteet kannustavat. Sovitaan keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet kestävän asumisen edistämiseksi. Järjestetään seuranta ja tarkennetaan toimenpiteitä
tarpeen mukaan. Kerrotaan onnistumisista!
• Viestinnässä on tehokasta sujauttaa selkeyden ja ripeyden mausteeksi huumoria ja räväkkyyttä.
• Asukasosallisuutta, asumistottumuksia ja teknisiä ratkaisuja on järkevää kehittää rinnakkain. Oma pää on
ympäristöasioiden ja asumisen viihtyisyyden tärkein
säätönuppi! Osallisuus lisää vastuullisuutta.

• Niin asukkaat kuin henkilökuntakin saavat motivaatiota
suunnitelmallisesta koulutuksesta ja kannustuksesta.
• Hyviä toimintatapoja on paljon. Kannattaa järjestää
asukasaktiiveille ja henkilökunnalle tilaisuuksia vaihtaa kokemuksia sekä oman yhtiön sisällä että yhtiöiden
välillä.
• Kannattaa rikkoa turhia rajoja ja tehdä yhteistyötä esimerkiksi asukas-, ympäristö- ja maahanmuuttajajärjestöjen sekä koulujen ja kirjastojen kanssa.
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Vuokra-asuntojen
ja vuokralaisten
määriä

Tiedonvaihtoa kestävästä asumisesta

• Hel sing in kau pun gin omi
stam issa asu inki inte istö issä
on 43 000 asuntoa, joissa on
vuokralla yli 90 000 asukasta.
Pilottiyhteistyössä 4V-hankkeen kanssa: Kontulan Kiinteistöt, Roihuvuoren Kiinteistöt ja Vesalan Kiinteistöt.

Kestävän asumisen työseminaari
• Seminaari järjestettiin Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa 27.5.2010.
• Yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliitto
ja 4V.
• Osallistujia 17, edustettuina Rakli, SATO,
HOAS ja SOA, Vuokralaiset, Motiva, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, VAV
Asunnot, Espoonkruunu.

• Espoon kaupunkikonsernii
n
kuuluvalla Espoonkruunulla
on 13 000 asuntoa, joissa on
vuokralla yli 27 000 asukasta.
• Van taa n kau pun gin om istam alla VAV Asu nno illa on
noin 10 000 vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntoa,
joissa on vuokralla noin 20 000
asukasta.
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Ville Heinilä, Hanna Lilja, Risto Saarikivi, Heidi Huvila,

Kestävän asumisen
työkalupakki
vuokrataloyhtiölle

Minna Moritz

Kestävän asumisen

työkalupakki
vuokrataloyhtiölle

OHJELMATYÖ

TARKISTUSLISTAT

|

HYVÄT KÄYTÄNNÖT

k l

Kirja ja verkkosivusto

|

kki
k taloyhtiölle

www.4v.fi/tyokalupakki

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
4V – Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin

Työkalupakki sisältää tuhdin annoksen tietoa ja vinkkejä, joiden avulla voi edistää
viihtyisää, taloudellista ja ympäristövastuullista asumista. Tarjolla on ympäristöohjelma tai laajempi kestävän kehityksen ohjelma, joiden avulla kestävän asumisen eri
näkökulmat voi yhdistää osaksi vuokrataloyhtiön toimintaa.
Kirjan tarkistuslistoista ja hyvistä käytännöistä on hyötyä kenelle tahansa, joka toimii asumiseen liittyvien teemojen parissa.
Teoksen kirjoittivat Ville Heinilä, Hanna
Lilja, Risto Saarikivi, Heidi Huvila ja Minna
Moritz.

Helsingin pilottiyhtiöille
ympäristöohjelma
Helsingissä kaikki kolme pilottiyhtiötä
teki ympäristöohjelman. Työkalupakin ohjelmien toimenpiteillä voidaan
vähentää ympäristövaikutuksia ja
kustannuksia. Ohjelmat tukevat Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen
toteuttamista.
Työkalupakki kertoo myös, miten
asumistottumuksiin ja asukkaiden osallisuuteen vaikutetaan ja miten henkilöstön osaamista lisätään.
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Ympäristövaikutukset, asumiskustannukset, viihtyisyys ja asukasdemokratia
vaikuttavat vahvasti toisiinsa. Siksi niihin liittyviä
toimenpiteitä ja tavoitteita kannattaa määritellä
samanaikaisesti.

18
TARKISTUSLISTA

2.1.1. ASUKASOSALLISUUS JA DEMOKRATI

A

Asukasosallisuus ja -demokratia
Asukasosallisuus ja -demokratia johtamisjä

rjestelmässä

Toimenpide-ehdotus

Tarkemmat tiedot ja muistiinpanot (mistä
tieto löytyy,
miten tavoitteisiin päästään, nykytila,
aikataulu)

Mittari

Vastuutaho

■ 1. Asiakaslähtöisyys on osa
yhtiön arvoja, visiota ja strategiaa.

■ 2. Yhtiöllä on tiedossa
asukasosallisuuteen liittyvät
lakisääteiset vaatimukset,
jotka koskevat sen toimintaa
(mm. asukasdemokratia,
kuluttajalainsäädäntö).
■ 3. Yhtiö on kartoittanut
toimenpiteet, joilla se voi edistää
asukasosallisuutta ja -lähtöisyyttä.

■ 4. Asukasosallisuuden
kehittämiseksi on suunnitelma,
vastuutahot ja resurssit.

■ 5. Asukasosallisuudelle on
asetettu tavoitteita vuosittaisessa
toimintasuunnitelmassa.

■ 6. Edellä mainittuja tavoitteita
seurataan säännöllisesti
sovittujen mittareiden avulla.

■ 7. Henkilökunnalle on
annettu asiakaslähtöisyyteen ja
-osallisuuteen liittyvää koulutusta.

• Kestävän asumisen työkalupakki vuokrataloyhtiölle – Ohjelmatyö, tarkistuslistat, hyvät
käytännöt. (2010, 162 sivua.)
• Verkkosivusto sähköisesti täytettävine
ja tulostettavine tarkistuslistoineen sekä
syventävää materiaalia: www.4v.fi/tyokalupakki.
• Ohjelmien kehittäminen ja pilotointi:
yhteistyössä Espoonkruunu, Roihuvuoren
Kiinteistöt, Vesalan Kiinteistöt, Kontulan
Kiinteistöt, VAV Asunnot, 4V.
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Hymyä ja räväkkyyttä
viestintään
Hyödyllistä materiaalia
vuokrataloyhtiöille ja asukasaktiiveille
Valkoinen paperi täynnä tekstiä ilmoitustaululla pysäyttää ohikulkijat, vai miten se
meni? Panosta viestintään, niin huomaat
muutoksen!
Viestintämateriaaleja kehitettiin ja pilotoitiin hankkeen koulutuksissa. Koulutuspaketit toimivat vertaisoppimisen periaatteella
ja oppaista on hyötyä kaikille, jotka ovat
kiinnostuneita asumisesta.
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Viestinnän avuksi

Koulutuspaketteja

Rapussa raikaa

Kohti onnistuneempia asiakastilanteita –
Viestintä ja vuorovaikutus (henkilöstölle)

Kaksitoista vinkkiä kestävään asumiseen kerrostalossa. Kiinnitä rappukäytävän ilmoitustaululle tai hyödynnä asukastoimikunnan
kokouksessa! Saatavilla suomeksi ja englanniksi.

Elä ihmisiksi
Hauskat lyhytohjelmat asumisen arjesta virittelevät keskustelemaan ja toimimaan. Jaa
kavereille, linkitä verkkosivuille tai näytä asukasillassa!

www.4v.fi/julkaisut

• Asiakaspalvelun elinkaari • Hankalat asiakastilanteet • Kirjallinen viestintä • Vuorovaikutuksen tehokeinot

Asukasaktiivisuuden kehittäminen –
Viestintä ja vuorovaikutus (asukkaille)
• Erilaiset viestintätilanteet • Vuorovaikutuksen tehokeinot • Kirjallinen viestintä

Liikkeellä pihapoliiseja

Kontulan Kiinteistöjen aktiivis
et asukkaat tekivät itselleen Pihapoli
isi-huomioliivit. Huumorin avulla viesti
yhteisestä
vastuusta on helpompi hyväks
yä!

Jätelajittelukorteilla voi
pelata vuokrataloyhtiön
tilaisuuksissa.
Sivu 33
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Kutsu keke kylään – Kestävä asuminen
• Mitä kestävä kehitys tarkoittaa ja miten se
liittyy asumiseen? • Yhteisöllisyys • Yhteiset
tilat • Sähkö ja lämpö • Veden kulutus • Jätteet • Hyviä käytäntöjä

Harakatkin hikoilevat –
Veden ja energian säästö
• Miksi omaa veden ja energian kulutusta
kannattaa rajoittaa? • Vinkkejä energian ja
veden säästöön

Jätetäänkö vähemmälle?
– Kulutus ja jätteen synnyn ehkäisy
• Kestävä kuluttaminen ja kohtuus • Jätteen synnyn ehkäisy • Tuotteen elinkaari
• Ekotehokkuus • Ekologinen selkäreppu
• MIPS • Ekologinen jalanjälki • Neuvonta ja
motivointi • Muiden innostaminen • Tukea
omaan neuvontatyöhön

”Mielenkiintoinen, pysyi hereillä.”
”Hyvä henki... rento meininki!”
Kommentteja hankkeen viestintäkoulutuksista
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Oppaita
Asukastyön
koulutuspaketit
Sivu 32

Viestintäkoulutuksia

Onko keke kotona?– Opas kestävään
asumiseen
• Suunnattu erityisesti asukasaktiiveille ja
-toimikunnille (52 s.)
Vinkkejä ekologiseen ja yhteisölliseen asumiseen, katsaus vuokra-asujan oikeuksiin sekä
esimerkkejä siitä, miten asukkaat voivat järjestää tapahtumia. Opas sisältää myös tiedotepohjia asukastoiminnan edistämiseen.

Vinkkejä asumiseen

ONKO KEKE
KOTONA?

OPAS KESTÄVÄÄN
ASUMISEEN

• VAV:n henkilöstön viestintäkoulutus
12.2.2010, osallistujia noin 40.
• VAV:n ympäristöeksperttien koulutus
13.4.2010, osallistujia 80.
• Espoonkruunun henkilöstön vuorovaikutusja viestintäkoulutus.
• Helsingin vuokralaisneuvottelukunnan viestintä- ja vuorovaikutuskoulutus 8.11.2010,
osallistujia 44.
• Vesalan Kiinteistöjen ja Kontulan Kiinteistöjen henkilöstön viestintä- ja vuorovaikutuskoulutus 15.11.2010, osallistujia 11.
• Lisäksi Espoonkruunun henkilöstön vuorovaikutus- ja viestintäkoulutus sekä lukuisia
muita koulutuksia hankealueiden vuokrataloyhtiöissä.

(16 s.)
Tietoa vuokra-asumisesta ja kodin kunnostamisesta, vinkkejä rahan ja ympäristön säästämiseen ja neuvoja hyvään naapuruuteen.
Selkokielinen ja hauskasti kuvitettu opas so- • Hankkeen koulutusten ja koulutuspapii erityisesti maahanmuuttajille.
kettien toteutus ja testaus: Yhteistyössä
Versiot suomeksi, englanniksi, venäjäksi,
Espoonkruunu, VAV Asunnot, Koulutusyhtiö
arabiaksi, soraniksi ja somaliksi.
Kirsikkapuisto, Helsingin vuokralaisneuvottelukunta, Vesalan Kiinteistöt, Kontulan
Kiinteistöt, 4V.

”Vuorovaikutusteeman puhuja oli aivan loistava.”
”Kaikki saivat osallistua, eikä vain kuunneltu
hiljaa yksinpuhelua.”
Kommentteja hankkeen viestintäkoulutuksista
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Tempauksia, pihojen suunnittelua
Toiminta yhdistää
– Yhteistyöllä muutokseen
Asumisen arki on yhä monikulttuurisempaa. Yhteiset asiat kokoavat asukkaita ikään ja kulttuuriin katsomatta.

Yhteiset tapahtumat tuovat asumiseen iloa ja
yhteisöllisyyttä. Tämä todettiin lukuisissa tempauksissa vuokrataloyhtiöissä.
Hyvien käytäntöjen kokoelmassa on paljon mukavia vinkkejä asukastoimintaan.

Asukasillat
Kaikille avoimet isot tapahtumat houkuttelevat uusia ihmisiä taloyhtiön asukastoimintaan. Maahanmuuttajien osallistumista
asukastapahtumiin voi helpottaa lähettämällä kutsut usealla kielellä. Järjestelyissä kannattaa tehdä yhteistyötä maahanmuuttajien
omien yhdistysten tai muiden toimintaryhmien kanssa. Paikalle voi varata tarvittaessa
tulkin.
Teemailtoja ja tapahtumia vuokrataloissa
vuosina 2008–2010:

www.4v.fi/hyvatkaytannot

• Ympäristö mukana asumisen arjessa
• Perunat parvekkeelle
• Asukastoiminnan ABC
• Ympäristöilta
• Peli-ilta parin vierekkäisen talon kesken
• Hyötykasvi-iltoja

Materiaalia
asukkaille eri
kielillä
Sivut 29 ja 65

• Roihuvuoren Kiinteistöjen asukasilta
10.6.2009 asukastila Ankkurissa,
osallistujia 33.
• Yhteistyössä Roihuvuoren Kiinteistöt,
Kotilo-hanke, 4V.
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Asukkaat mukana
pihasuunnittelussa

Kerhostartit
Naapureihin tutustuu parhaiten yhteisen
asian äärellä rennosti puuhaillessa. Aloittamiseen tarvitaan ideointitilaisuus ja pari
asiantuntijan ohjaamaa kerhokertaa.
Hankkeessa suurin osa kokeiluista johti pitempiaikaiseen kerhoiluun. Kerhoista seuraa
usein myös muuta asukastoimintaa.
• Kerhojen sisältö vaihtelee käsitöistä peliiltoihin.
• Kerhoja aloitettiin tai tuettiin Vantaalla
(VAV) ja Helsingissä (Kontulan Kiinteistöt,
Roihuvuoren Kiinteistöt, Vesalan Kiinteistöt).
• Osallistujia lapsista senioreihin, yhteensä
satoja kerhokertoja.

Materiaalia
asukkaille eri
kielillä
Sivut 29 ja 65
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Lähiympäristö tuntuu omalta, kun sitä pääsee itse suunnittelemaan ja hoitamaan. Kotipihaohjelmassa ja pihakatselmuksissa kerätään asukkaiden näkemyksiä lomakkeiden ja
asukastilaisuuksien avulla. Taloyhtiön henkilökunta ja asukastoimikunta ottavat palautteen huomioon työssään.
• Pihakatselmukset: Yhteistyössä Kontulan
Kiinteistöt, Roihuvuoren Kiinteistöt, 4V.
• Kotipihaojelma: VVO

Turvallisuustempaus
asukkaille

Ympäristöekspertti
joka taloon

Turvallisuus on osa viihtyisää asumista. Sitä
voi kohentaa hauskasti tempauksella, johon
osallistuu monenlaisia ihmisiä asukkaista
poliiseihin ja palomiehiin.

Energiankulutuksen pienentäminen onnistuu
varmasti, kun myös asukkaat ottavat vastuuta. Vapaaehtoinen energia- tai ympäristöekspertti on asukkaiden luottohenkilö. Koulutuksen ja työvälineet hän saa taloyhtiöltä.

• Turvallisuustempaus Helsingin Kontulassa
keväällä 2010.
• Eri-ikäisiä osallistujia noin 150.
• Konkreettisena tuloksena 10 uutta nimeä
talosuojelukoulutuksesta kiinnostuneiden
listalle.
• Yhteistyössä Kontulan Kiinteistöt, vuokralaistoimikunta, poliisi, pelastuslaitos,
vapaapalokunta, 4V.

Säästöt toiminnan ansiosta keskimäärin
• Kiinteistösähkö 10–20 prosenttia
• Lämmitys 5 prosenttia
• Vedenkulutus 20–25 prosenttia
Lähde: Motiva

Eksperttitoimintaa on muun muassa
seuraavissa yhtiöissä:
• Espoonkruunu
• VAV
• VVO

VAV Asunnot Oy palkitsi
energiansäästäjät
Energian
säästäminen voi
vähentää suoraan
asumisen kustannuksia!

VAV näytti hyvää esimerkkiä, kun se palkitsi Länsimäen Kiinteistöpalvelun työntekijät
kunniakirjoilla energiankulutuksen vähentämisestä. Kulutus väheni VAV:n kiinteistöissä
15 prosentilla vuodesta 2005 vuoteen 2009.

Mistä säästö syntyi?
• Tekniikan hallinta
• Huolehtiminen laitteiden toimivuudesta
• Ripeä reagointi asukkaiden ilmoituksiin
• Vuotavien vesipisteiden korjaaminen
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Kestävä asuminen vuokrataloyhtiöissä
Opinnäytetöitä Tampereen yliopistosta
Kati Sointukangas:
”Yks plus yks on enemmän ku
kaks” – Tarinoita ekologisesti
ja sosiaalisesti kestävästä
asukastoiminnasta kaupungin
omistamissa vuokrataloissa
Haastattelujen narratiivisessa analyysissä muodostuu tarina kestävästä
asukastoiminnasta syineen ja seurauksineen.
Esimerkkitarinoiden mukaan yleisimpiä kestäviä käytäntöjä ovat
• kirpputorit
• kierrätyshuoneet
• yhteisomistus ja
• kaupunkiviljely.
Yhteistoiminnan motiivit ovat aineiston perusteella sosiaalisia. Vaikutukset voivat silti olla samalla ekologisesti
kestäviä.
• Pro Gradu, Ympäristöpolitiikan laitos
2011.

Markus Kaakinen:
”Jokainen voi omalla toiminnallaan
vaikuttaa!” – Tapaustutkimus
ympäristöeksperttitoiminnasta
kaupungin kiinteistöyhtiöissä
On tärkeää, että ympäristöeksperttien
toiminta koetaan todelliseksi mahdollisuudeksi vaikuttaa asumisen kustannuksiin ja omaan asuinympäristöön
laajemminkin.
Esimerkkejä toiminnan kehittämisestä:
• Järjestetään mahdollisuus kokemusten jakamiseen.
• Otetaan vuorovaikutustaitojen kehittäminen osaksi eksperttien peruskoulutusta teknisten asioiden lisäksi.
äksi.
• Sosiaalisen median avulla toimintaa
taa
saataisiin ulos kerhohuoneista; siten
ten
tavoitettaisiin ehkä nuoria ja mui-ta uusia ihmisiä.
• Pro gradu, Sosiaalipsykologia,
Sosiaalitutkimuksen laitos, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta,
valmistuu vuonna 2011.
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Ossi Lång:
Yhteisöllisyys pääkaupunkiseudun
vuokrataloyhtiöissä
Yhteisöllisyyden kokemukseen ja asukastoiminnan onnistumiseen vaikuttavat niin asukasaktiivit kuin isännöitsijäkin. Hyvät yhteistilat ja koulutus
edistävät toimintaa.
• Pro gradu, Sosiaalipolitiikan laitos,
valmistuu vuonna 2011.

”Ympäristöeksperttien
tärkeimpiä työvälineitä ovat
vuorovaikutus ja viestintä.”
Markus Kaakinen

4V – Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin

Kestävä asuminen vuokrataloyhtiöissä
• Jukka Aalto, Roihuvuoren Kiinteistöt Oy

Muita tahoja, joille tiedotettiin
pääsuunnitteluryhmän työstä

• Untamo Aukio, Espoonkruunu Oy

• Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

• Camilla von Bonsdorff / Markus Lukin, Helsingin kaupunki,
Ympäristökeskus

• Dodo ry

• Kai Fogelholm, Espoon kaupunki, Kaupunkisuunnittelukeskus

• Espoon kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi

• Inari Grönholm, Espoon kaupunki, ruotsinkielinen varhaiskasvatus,
koululautakunta

• Espoon kaupunki, Tekninen ja ympäristötoimi

Pääsuunnitteluryhmän kokouksiin osallistuneet

• Olli Pekka Hatanpää, Uudenmaan liitto
• Emilia Järvinen / Satu Saukko, Kontulan Kiinteistöt Oy
• Jaakko Kammonen, Espoonkruunu Oy
• Anne Kantoluoto, VAV Asunnot Oy
• Jouni Karjalainen, Vesalan Kiinteistöt Oy
• Sari Koskinen, Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus
• Pertti Lehtonen, Kontulan Kiinteistöt Oy
• Olli Linsiö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
• Tuula Montonen, VAV Asunnot Oy
• Virpi Poikela, Roihuvuoren Kiinteistöt Oy
• Ulla Salo, Vesalan Kiinteistöt Oy
• Tiina Sandberg, Asukasliitto ry

• Espoon kaupunki, Keskushallinto

• Helsingin kaupunki, Hallintokeskus
• Helsingin kaupunki, Nuorisoasiainkeskus
• Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto
• Helsingin kaupunki, Talous- ja suunnittelukeskus
• Hyria koulutus Oy
• Motiva Oy
• OK-opintokeskus
• Suomen Isännöintiliitto ry
• Suomen luonnonsuojeluliitto ry
• Suomen Pakolaisapu
• Vuokralaiset VKL ry
• VVO-yhtymä

• Silja Sarkkinen, Helsingin kaupunki, Ympäristökeskus
• Sari Soini, Espoon kaupunki, Ympäristökeskus
• Terhi Toppinen-Häyrinen,VAV Asunnot Oy
• Veikko Uusitalo, Espoonkruunu Oy
• 4V-hankkeen työntekijät
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Lisää hankkeesta
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Oman osaamisen kehittäminen
Sisäisillä koulutuksilla kehitettiin
hanketyöntekijöiden valmiuksia
kohdata erilaisia tilanteita ja virittää
uusia ideoita yhteistyökumppaneiden
kanssa.
Osallistamiskoulutus 15.1.2009
Lasten ja nuorten ympäristökansalaisuudesta ja ympäristökasvatuksen näkökulmasta
osallisuuteen väitellyt Sanna Koskinen opasti hankeväkeä käytännön osallistamisen menetelmiin.

Ratkaisukeskeinen työskentelytapa
-koulutus 11.6.2009
Viisas arki – opas yhteisöllisyyteen -kirjan kirjoittanut Meri Lähteenoksa lisäsi hanketyöntekijöiden tietotaitoa "neljästä veestä": voimaannuttamisesta, vuorovaikuttamisesta,
valitsemisesta ja verkostoitumisesta.

”Kumppanuudeksi kutoutuva arki
muuttuu juhlaksi.”
Meri Lähteenoksa, Viisas arki –
opas yhteisöllisyyteen
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Syyskiertue 23.–25.9.2009
Työntekijät kävivät perehtymässä hankkeen
kannalta hyödyllisiin kokeiluihin ja toimintoihin ympäri Suomea. Kiertueelta saatuja
ideoita ja kontakteja hyödynnettiin materiaalien ja toimintatapojen kehittelyssä.
Salo: Ekologista lastenkulttuuria edistävien
taiteilijoiden verkosto Aurinkoinen tulevaisuus.
Turku: Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus Valonia
ja sen Kelaa!-hanke sekä Monikulttuurisuustaitojen kehittämishanke ja Monikulttuurisen
pedagogiikan sivusto Moped.fi.
Tampere: Luontokoulu Korento, alueellisen
vaikuttamisen kanavat Alvarit ja kuntademokratian kehittämisen organisaatio; Ilmankoshanke; ympäristötietokeskus Moreenia sekä
Isännöintipäivät.
Hämeenkyrö: Mahnalan ympäristökoulu.
Häm
Jyv
Jyväskylä:
Keski-Suomen museo, Keski-Suomen ympäristökasvatusverkosto, Jyväskylän Vuokra-asunnot sekä Jyväskylän
Paikallisagendatoimisto JAPA.

Selvityksiä ja kyselyitä
Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden
nykykäytänteet ja asenteet sekä tiedot ja
tuen tarve (2009)
TNS-Gallup Oy toteutti hankkeen tilauksesta
selvityksen, jossa tarkasteltiin sidosryhmien
näkemyksiä kestävän kehityksen työstä ja
osallisuudesta. Selvityksen mukaan yleinen
asenne kestävän kehityksen edistämistä kohtaan on myönteinen. Lannistavia tekijöitä
ovat epävarmuus eri keinojen hyödyllisyydestä sekä puutteellinen infrastruktuuri.
Hankkeelta toivottiin kestävän kehityksen
työhön käytännönläheisiä vinkkejä, toimintamalleja ja hyviä oppaita. Monikulttuurisuuden näkökulmaa toivottiin otettavan paremmin huomioon.
Selvitystä hyödynnettiin hanketyössä.

Vaalikysely
Hanke laati verkkoon kyselyn Espoon, Helsingin ja Vantaan kunnallisvaaliehdokkaille
syksyllä 2008. Sen avulla selvitettiin päätöksentekijöiden ja vaikuttajien näkemyksiä
kestävästä kehityksestä.
Kysymykset käsittelivät muun muassa
asukkaiden osallistumista, kestävän kehityksen kasvatusta ja ilmastonmuutosta. Vastaukset julkaistiin hankkeen verkkosivuilla
ennen ennakkoäänestyksen alkamista.

73

Monimuotoisen hankkeen tavoitteiden
ja toimintojen kuosissa pitäminen vaatii
paljon yhteistä suunnittelua.
Eija Koski,4V-hankepäällikkö

Viestintä
Hankkeen viestintää suunnitteli ja tuki kuntien vastuuvirastojen tiedottajista ja hanketyöntekijöistä koostunut työryhmä. Pääosan
hankeajasta hankkeella oli osa-aikainen tiedottaja. Apua saatiin myös Espoon kaupungin
media-assistentilta.

Sidosryhmäviestintä
Yleistä sidosryhmäviestintää tehtiin puolivuosittaisen infokirjeen välityksellä. Kaupunkien hallinnossa viestin vastaanottajia olivat
kunkin kaupungin ohjeistuksen mukaan joko
tiedottajat tai virka- ja luottamushenkilöt.

Näin arvioimme työtämme
Työntekijät arvioivat hankkeen etenemistä
ohjatusti puolivuosittain. Lisäksi ulkopuolinen taho teki sidosryhmien haastatteluihin
pohjautuvan väli- ja loppuarvioinnin. Arviointeja käytettiin avuksi hankkeen suunnittelussa, toteutuksessa ja tulosten juurrutuksessa.
Lisäksi hankeväen kesken järjestettiin paljon
kokouksia.
Loppuarvioinnissa
hankkeen
todettiin
tuottaneen käyttökelpoisia työkaluja, oppaita ja malleja kestävän kehityksen työhön.
Osa määrällisistä tavoitteista ylitettiin jopa
moninkertaisesti. Erityisinä onnistumisen
esimerkkeinä nähtiin uudet ympäristökasvatuksen verkostot kunnissa.

4V-hankepilotti Säterinkadulla

Kerhohuoneesta askartelupaja
Teksti: Anita Järvisalo
Kuvat: Kristina Al-Zalimi

Kerhohuone Säterinkatu 16:ssa sai toimia askartelupajana, kun asukkaat
perehtyivät 4V-hankkeen
tuella kierrätysmateriaalien käyttöön korteissa ja koristeissa.

4V

MM Riisinjyviä, siemeniä, erivärisiä kangaspaloja, aaltopahvia,
liimaa ja terävät sakset. Näitä
levittää kuvataiteilija Tiia Kokko
glögintuoksuisen kerhohuoneen
pöydälle Leppävaaran Säterinkadulla pimeänä marraskuun tiistaiiltana. Helsingin kierrätyskeskus
Oy:n kautta paikalle kutsuttu
Kokko antaa käyttökelpoisia askarteluideoita itse tehtyihin joulukortteihin ja samalla innostaa
asukkaita kierrätysmateriaalien
käyttöön ja yhteiseen puuhasteluun.
”Korttiin on myös hauska yhdistää jokin aineeton lahja ystävälle, naapurille tai sukulaiselle. Se voi olla lupaus yhteisestä
elokuvaillasta, säännöllisistä kävelylenkeistä tai ihan vaan naapuriavusta esimerkiksi pienissä
remonttitöissä”, Kokko ideoi ja
rohkaisee.

Kierrätysmateriaalia, sakset
ja liimaa. Ja
keskittynyttä
työskentelyä.

Kerhohuoneet
yhteiseen käyttöön
Säterinkatu 16 asukastoimikunnan puheenjohtaja Satu Lindén
kertoo, että idea askarteluillasta syntyi yhdessä 4V- hankkeen
kanssa. 4V- Välitä, vaikuta, Viihdy,
Voi hyvin on hanke, joka kehittää
mahdollisuuksia kestävään, viihtyisään ja vastuulliseen kaupunkiasumiseen yhdessä asukkaiden,
asuinkiinteistöjen, koulujen, päiväkotien ja yhdistysten kanssa.
Säterinkadun kiinteistö on yksi
hankkeen pilottikohteista pääkaupunkiseudulla.

Tiia Kokko opastaa. Taustalla asukastoimikunnan puheenjohtaja

”Illan tarkoituksena on kannustaa asukkaita yhteisöllisyyteen ja
yhdessä tekemiseen, mutta myös
kestävän kulutuksen ajatukseen”,
avaa 4V-hankkeen työntekijä Tuija Hyyrynen tapahtuman ydinajatusta.

Satu Lindén.

Asukastoimikunnan puheenjohtajana Espoonkruunun eri
kiinteistöissä pitkään toiminut
Lindén kertoo, että askarteluilta
on jatkoa alkusyksystä pidetylle
jäteillalle. Hän soisi, että asukkaat innostuisivat osallistumaan

yhteiseen tekemiseen ja omasta kiinteistöstä huolehtimiseen
ja vaikuttaman näin myös sen
kuluihin. Yhteisessä kerhohuoneessa on mahdollista järjestää
toimintaa ja tapahtumia moneen
lähtöön.
”Yhdessä toimiminen lisää
varmasti myös viihtyvyyttä ja sitoutumista omaan asuinympäristöön”, Lindén vakuuttaa.

21

Lähes sata hyvää
käytäntöä!
Hankkeessa koottiin lähes sata hyvää
käytäntöä kestävän kehityksen teemoista. Käytännöistä löytyy havainnollista
ruohonjuuritason tietoa kenelle tahansa kiinnostuneelle. Osa niistä kehitettiin
hankkeessa, osa kerättiin sidosryhmiltä.
Käytännöt leviävät parhaillaan laajalti,
sillä 4v.fi-sivuston lisäksi niitä on julkaistu hankkeen oppaissa ja sidosryhmien
viestinnässä.

www.4v.fi/hyvatkaytannot
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Hankkeen päättyessä toivomme
kaupunkien edistävän
kehitettyjen mallien
käyttöä.

Infokirje lähetettiin myös kaikkien pääsuunnitteluryhmien jäsenille. Asukas- ja vuokratalotyössä lähetettiin teemakohtaisia puolivuosittaisia infokirjeitä ja kasvatuspuolella
kuukausittainen vinkkikirje.

Hankeväki liikkeellä
Esimerkkejä hankkeen esittelystä muiden tilaisuuksissa
• Educa-messut 23.–24.1.2009,
29.–30.1.2010 ja 28.–29.1.2011
• Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin toimittajailtapäivät
18.8.2009
• Isännöintipäivät 24.9.2009
• Vuokralaispäivät 27.9.2009
• Ympäristökasvatuspäivät
8.–9.10.2009 ja 7.–8.10.2010
• Jätehuollon viestintäpäivät
4.11.2009 ja 3.–4.11.2010
• Ympäristövastuullisuutta
yhdessä -yhteistyöseminaari
3.12.2009
• Lähiöfoorumi-tilaisuus
16.3.2010
• Lahden Talot Oy:n asukastoimikuntien jäsenten koulutustilaisuus 17.4.2010
• Kaupunkitutkimuksen päivät
6.–7.5.2010
• Maunulan XIV kesäseminaari 3.6.2010
• ARA – Asuminen, kunnat ja
ekotehokkuus -seminaari,
Kuntamarkkinat 16.9.2010
• Ympäristöalan ammattimessut 6.10.2010

Mediaviestintä
Mediaviestintä nähtiin tärkeänä kanavana
tuoda esiin ja levittää myönteisiä kokemuksia ja toimintamahdollisuuksia. Hankkeen
tiedottaja-toimittaja lähetti yli 30 tiedotetta
ja teki eri lehtiin yli 40 artikkelia.
Hankkeesta ilmestyi noin 200 juttua lehdissä (mm. asiakas- ja ammattilehdet sekä
paikallislehdet), verkkoviestimissä, radiossa
ja televisiossa.
Hankkeen verkkosivut jäävät osoitteeseen
www.4v.fi, Kierrätyskeskuksen sivujen yhteyteen. Hankkeen aikana käytössä oli myös
kuvablogi.

www.4v.fi/julkaisut
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• Eco-efficiency Conference:
3rd International Conference
on Eco-Efficiency. Modelling
and Evaluation for Sustainability: Guiding Eco-Innovation and Consumption
9.–11.6.2010 (Hollanti). www.
eco-efficiency-conf.org.
• Kansallinen kestävän kehityksen toimikunta 13.10.2010
• Kansalaisyhteiskunnan
tutkimus- ja kehittämispäivät 17.–18.2.2011

Hanketta esiteltiin
ranskalaisille vierailijoille
Ranskalaisryhmä Rhône-Alpesin alueellisesta neuvostosta
vieraili Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskuksessa 3.9.2009.
Kestävän kehityksen hyvät
käytännöt kiinnostivat heitä
erityisesti.

Hankkeen ihmisiä ja
organisaatioita

Ohjausryhmä
Ohjausryhmä koostui hankkeen toteuttajien ja rahoittajien edustajista. Sen tärkeimpiä tehtäviä oli ohjata
ja seurata hanketta sekä valvoa hankkeen kulujen hyväksyttävyyttä.
• Juha Lehtikuja ja Tuovi Kurttio, Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskus
• Mirja Eklund (Olli Lahtinen), Helsingin kaupunki
• Olli Isotalo (Paul-Erik Stenroos), Espoon kaupunki
• Katja Syvärinen / Manna Torvinen (Maarit Hievanen),
Vantaan kaupunki
• Merja Korvala (Veikko Uusitalo), Espoonkruunu
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Kolme
pääsuunnitteluryhmää
Pääsuunnitteluryhmät tukivat hankkeen sisältöjen suunnittelua, toteuttamista ja tulosten juurruttamista sekä auttoivat hanketyöntekijöitä löytämään tietoa ja solmimaan
yhteistyökuvioita.
Aloitus- ja loppuseminaarin lisäksi pääsuunnitteluryhmät kokoontuivat 2–4 kertaa
vuodessa.
Pääsuunnitteluryhmiin kuului edustajia
kaupungin eri toimialoilta sekä muista sidosryhmistä, kuten asiantuntijajärjestöistä, asukasorganisaatioista, kouluista, päiväkodeista,
nuorisotaloilta ja yrityksistä. Ryhmiä pidettiin
hyödyllisinä yhteydenpidon kanavina pääkaupunkiseudun kuntien ja muiden toimijoiden välillä, ja osalle niistä onkin etsitty tapoja
jatkaa yhteistyötä myös hankkeen päätyttyä.
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Hankkeen työntekijät
• Eija Koski, hankepäällikkö
• Mervi Romppanen, hankekoordinaattori, Espoo
• Sanna Lehtinen, hankekoordinaattori, Vantaa
• Heidi Huvila, hankeassistentti
• Päivi Suihkonen, tiedottaja 2009–2011
• Katja Viberg, ympäristökasvattaja, Helsinki 2008–2010
• Johanna Paananen, ympäristökasvattaja, Helsinki,
2010–2011
• Laura Virta, ympäristökasvattaja, Espoo
• Annukka Luomi, ympäristökasvattaja, Vantaa
• Hanna Lilja, yhteisöllisyyskoordinaattori, Helsinki
• Tuija Hyyrynen, yhteisöllisyyskoordinaattori, Espoo
• Marjo Nurminen, yhteisöllisyyskoordinaattori, Vantaa
2008–2009
• Maija Sarpo, hankeassistentti 2008;
yhteisöllisyyskoordinaattori 2009–2010, Vantaa
• Ville Heinilä, projektityöntekijä 2008–2010;
yhteisöllisyyskoordinaattori 2010–2011, Vantaa
• Milla Talja, hankeassistentti, Vantaa 2010–2011
• Camilla von Bonsdorff, 2008–2009 / Markus
Lukin ja Petteri Huuska, Helsingin kaupunki,
Ympäristökeskus, 2009–2011
• Sonja Pekkola, Helsingin kaupunki, Sosiaalivirasto
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Lyhytaikaisemmissa
työtehtävissä
• Kristiina Alppivuori, Miten Suvelassa viihdytään
-selvitys
• Petri Clusius, Pentti Nyholm, Sanna Saastamoinen,
hankkeen useiden julkaisujen graafinen suunnittelu
• Riikka Hietala, ympäristökasvattaja
• Elina Mikola, tiedottaja
• Suvi Pessala, koulukummi
• Eija-Brita Kemppainen, Suvelan Olkkarin toiminta
• Riitta Pulkkinen, Espoon kestävän kehityksen
kasvatuksen yhteistyöryhmä
• Risto Saarikivi, vuokrataloyhtiöiden
ympäristökatselmus- ja -ohjelmatyö
• Marjo Soulanto, hankkeen useiden julkaisujen
kustannustoimittaja
• Ympäristöneuvojia ja lukuisia muita tuntityöntekijöitä
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Harjoittelijat

Laurea-kurssiyhteistyö

• Meri Heinonen, kuntavaalikyselyn toteutus ja
julkaisu netissä, Helsingin yliopisto

Laurea Otaniemen ja Laurea Tikkurilan kanssa
tehtiin yhteistyötä useiden kurssien puitteissa.
Opiskelijat toteuttivat opintojaksojen hanketehtävinä kestävää kehitystä edistäviä kokonaisuuksia. Esimerkkejä:

• Satu Rumbin, hankkeen hyvien käytäntöjen
kokoamisen valmistelu ja tapahtumien
järjestämiseen osallistuminen, Turun
ammattikorkeakoulu
• Kristiina Salminen, kuntavaalikyselyn
analysointi ja raportointi, Laurea Hyvinkää
• Tomi Holstila, Wiki-Vermo-projektin valmistelu
ja tapahtumien järjestämiseen osallistuminen,
Turun ammattikorkeakoulu
• Anna Sjövall, kysely ekotukikasvattajille ja
kasvatuksen verkostomallin kehittäminen,
Helsingin yliopisto
• Hille Häkkinen, hyvien käytäntöjen kokoaminen
ja tapahtumien järjestämiseen osallistuminen,
Helsingin yliopisto

• Ohjelmaa monikulttuuriselle asukastalolle
• Lähialuepeli
• Kaupunginosakohtaisen vapaaehtoistyön
tarvekartoitus
• Korson keskustasuunnitelmaan liittyvä
tiedonkeruu
• Erilaisia työpajoja asukastapahtumiin
• Kestävän kehityksen määrittelyä lasten
kanssa
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4V – Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin

Hankkeen yhteistyökumppaneita
• Ateneumin taidemuseo

• Julia 2030 -hanke

• Partiolippukunta Helsingin Kotkat ry

• Aurinkoinen tulevaisuus ry

• Kidson Oy (yksityinen päiväkoti)

• Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry

• Changing Behaviour -hanke,
Kuluttajatutkimuskeskus

• Kierrätysliike

• Roihuvuoren Kiinteistöt Oy

• Kirjastokaista-hanke

• Roihuvuori-Seura ry

• Espoon asukasfoorumien valmisteluryhmä

• Kivikko-Seura ry

• Salon kaupunki

• Espoon järjestöjen yhteisö ry (EJY)

• KontuKeskus ry

• Setlementti Onnenkenkä ry

• Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto
(EKYL) ry

• Kontulan Kiinteistöt Oy

• Suomen Isännöitsijäliitto ry

• Korson seurakunta

• Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry

• Korso-Seura ry

• Suomen luonnonsuojeluliitto ry

• Korson turvallisuusryhmä

• Suomen Pakolaisapu ry

• Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry

• Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry

• Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

• Tampereen kaupunki

• Leppoisa lähiömme -hanke (Helsingin
yliopisto)

• Tampereen yliopisto

• Leppävaara-seura ry

• Turun ammattikorkeakoulu

• Lirppa Oy (yksityinen päiväkoti)

• Vantaan Luontokoulu

• Luonto-Liitto ry

• Vantaan Rauhanpuolustajat ry

• Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

• Lähiöohjelma

• Vantaan Sanataidekoulu

• Helsingin yliopisto

• Mellunmäki-Yhdistys ry

• VAV Asunnot Oy

• Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys
Ankkuri ry

• Natur och Miljö rf

• Vesalan Kiinteistöt Oy
• Vihdin malli -hanke

• Hyria koulutus Oy

• OKKA-säätiö (Opetus-, kasvatus- ja
koulutusalojen säätiö)

• Hyvinkään kaupunki

• Opetushallitus

• Hämeenlinnan kaupunki

• Osuuskunta Eco-One

• Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry

• Palikka ry

• Espoonkruunu Oy
• Euroopan jätteen vähentämisen viikko
2010 (Pirkanmaan jätehuolto Oy)
• Gap Finland
• Hakunilan Kansainvälinen Yhdistys ry
• Helinä Rautavaaran museo
• Helsingin kaupunginosayhdistykset ry
(Helka)
• Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö
(HOAS)
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• Terveyden edistämisen keskus

• VR-Yhtymä Oy
• Älä Kadota Jälkiäsi ry

Keke kuuluu kaikille
Päätösseminaarissa jaettiin helmiä eli onnistuneita toimintamalleja asukastyön, kasvatuksen
ja vuokrataloyhtiöiden kentiltä. Seminaarissa
kuultiin matkan varrella kootuista hyvistä käytännöistä sekä perehdyttiin hankkeen tuotoksiin.

Ratkaisuja lähellä, yhdessä
Hankeväki lähti reippaaksi lopuksi Pohjoismaiseen kestävän kehityksen konferenssiin
Turkuun. Hanketta esiteltiin Ratkaisujen
markkinoilla ja lyhytelokuvanäytöksessä
Kestää – ei kestä – kestää.
• Ratkaisuja lähellä, yhdessä -konferenssi
31.1.–2.2.2011 Turussa.

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri avasi seminaarin, ja päivän
kuluessa kuultiin Espoon
ja Vantaan kaupunkien
sekä Pääkaupunkiseudun
Kierrätyskeskuksen tervehdykset. Myös Kestävän
kehityksen toimikunnan
pääsihteeri Sauli Rouhinen kertoi näkemyksensä meneillään olevasta
työstä.
Virallisen osuuden jälkeen katseltiin pienen purtavan äärellä Improvisaatioteatteri Häpeämättömien tulkintoja hankkeen teemoista.
• Keke kuuluu kaikille – 4V-hankkeen päätösseminaari 23.11.2010 Hotelli Arthurissa, Helsingissä.
• Osallistujia 144, lisäksi lukuisia yhteistyökumppaneita kertomassa koetusta.
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Joskus voisi olla helpompaakin...
Vinkkejä tulevien hankkeiden
suunnittelijoille
4V-työssä opimme asioita välillä kantapään kautta. Jatkossa osaamme varautua entistäkin paremmin esimerkiksi tällaisiin kompastuskiviin:
• Hankintojen kilpailuttaminen hidastaa työtä yllättävän paljon – etenkin silloin, kun sisältöä ja
laajuutta on hankala määritellä etukäteen.
• Yksinkertainen taloushallinto tekee kaikista
onnellisempia! Muutkin hallinnolliset järjestelyt kannattaa pitää yksinkertaisina.
• Ison hankkeen pyörittäminen vaatii heti aluksi
selkeitä suunnittelu- ja raportointikäytäntöjä
ja kärsivällistä excel-taulukoiden täyttämistä.
Avuksi tarvitaan ainakin yksi säntillinen työntekijä, joka pitää asiat järjestyksessä.
• Älä järjestä mitään yksin äläkä oleta, että ihmiset tulevat kovin helposti mihinkään kiireidensä
keskeltä. Yhteistyö auttaa tavoittamaan kohderyhmät, tekemään sen, mitä todella tarvitaan, ja
parantamaan toimintaa pysyvästi.
• Viestintää koordinoiva tiedottaja on tarpeellinen hanketyössä.
• Aiemmat hankekokemukset – niin hyvät kuin
huonotkin – vaikuttavat ihmisten innostukseen. Se täytyy ottaa huomioon yhteistyötä viriteltäessä ja aikatauluja laadittaessa.
• Verkostoitumiseen kannattaa varata runsaasti
aikaa, oli sitten kyse hallinnosta, yrityksistä tai
vapaaehtoisista.
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