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HYVÄ KASVAA JÄRVENPÄÄSSÄ 
-asukasliike

Lukijalle
Omaa asuinympäristöä voi kuka tahansa parantaa helposti ja yksinkertaisesti omalla 
työpanoksellaan yhdessä hyvien kumppanien kanssa. Kun tavoitellaan yhteistä hyvää, toimitaan 
avoimesti ja etsitään parasta ratkaisua yhdessä, saadaan aikaan merkittäviä muutoksia, ilmapiiri 
paranee, yhteisöllisyys lisääntyy ja kaiken tämän myötä lisääntyy myös turvallisuus. 
Tässä raportissa on kuvattu miten Järvenpäässä alkunsa saanut asukasliike - Hyvä Kasvaa 
Järvenpäässä - toimii. Kerromme myös paljon käytännön esimerkkejä omasta toiminnastamme. 
Jokaisella paikkakunnalla on omanlaisensa kehittämisen tarpeet ja kohteet, mutta tässä esitelty ja 
hyväksi koettu toimintatapa sopii kaikkialle.
Olemme mielellämme mukana ja tukena, kun Hyvä Kasvaa -asukasliike alkaa syntyä sinun 
paikkakunnallesi. Ota rohkeasti vaan yhteyttä!

Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -asukasliikkeen perustajat:

Lea Alanko, lea.alanko(at)kolumbus.fi            
Erja Mähönen, erja.mahonen(at)gmail.com    
Marja Nousiainen, marja(at)marjanousiainen.com

www.hyvakasvaajarvenpaassa.fi
Facebook: Hyvä Kasvaa Järvenpäässä
E-mail: info(at)hyvakasvajarvenpaassa.fi      

http://www.hyvakasvaajarvenpaassa.fi/
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1. Millainen on Hyvä Kasvaa –asukasliike
Asukasliike on organisoitua neljännen sektorin (perhe, suku, ystävät, naapurit) toimintaa. 
Asukasliikkeen voidaan sanoa olevan uuden paikallisen ja yhteisöllisen toiminnan hautomo:

 kuunnellaan asukkaiden tarpeita ja toiveita,
 seurataan yhteisössä ja sen ympäristössä tapahtuvia muutoksia,
 havainnoidaan erilaisia kehitystarpeita,
 tehdään mahdolliseksi uudenlaisen yhteistoiminnan alkaminen,
 lisätään sujuvaa ja mutkatonta yhteistoimintaa asukkaiden, kaupungin organisaation ja 

paikallisten yritysten kesken.
Asukasliike toimii dynaamisesti ja on siten ketterä käänteissään, se voi nopeasti tulla mukaan eri 
toimintoihin ja käynnistää tehokkaasti uutta toimintaa. Tästä on hyvänä esimerkkinä Järvenpäässä 
syksyllä 2015 toteutettu vaatekeräys turvapaikanhakijoille. Siinä organisoitiin nopeasti eri 
toimijoiden kanssa yhdessä laaja keräys ja tavaroiden toimitus juuri perustettuihin 
vastaanottokeskuksiin: lahjoitusten vastaanotto paikallisen kirpputorin takatiloissa, lajittelu ja 
pakkaaminen kaupungin lopetetun päiväkodin tiloissa, pakkausmateriaalit kaupoista, kuljetukset 
paikallisten yritysten ja oppilaitosten avulla, pesulapalvelut paikallisilta yrityksiltä ja oppilaitoksilta, 
lukemattomat käsiparit avuksi kaupunkilaisilta, koordinointi paikallisten yhdistysten verkostojen 
avulla.

 Laaja ja sitoutunut asukkaiden verkosto sisältää paljon osaamista, toimimiseen vapaita 
käsipareja ja uusia ideoita.

 Asukkaat ovat valmiita tekemään työtä oman kotikaupungin ja asuinympäristön parhaaksi. 
 Mukaan tulevat kiinnittyvät paremmin asuinpaikkaansa, se muuttuu kotipaikaksi. 
 Asukkaat ottavat entistä enemmän vastuuta tekemisistään, naapuristaan ja 

kotiympäristöstään.
 Asukkaat alkavat uskoa aktiivisen toiminnan vaikuttamismahdollisuuksiin.

Ja kaikki tämä tehdään positiivisella ja hyväntuulisella otteella ja rakentavalla asenteella - 
arvostaen ihan jokaisen panosta! Ilolla eteenpäin!

1.1. Tarkoitus, arvot ja asenteet
 Kuuntelemme tarkalla korvalla, parannamme epäkohtia ja kehitämme asioita, jotka ovat 

asukkaille tärkeitä ja joihin voimme myös omalla työllä vaikuttaa – konkreettisesti ja 
paikallisesti.

 Huomioimme toiminnassamme luonnonvarojen kohtuullisen ja kestävän käytön.
 Säästäväisyys ja kohtuullisuus – kierrätys ja uusiokäyttö on luonnollinen osa toimintaa.
 Yhdessä tekeminen tutustuttaa väkeä toisiinsa ja lisää onnellisuutta ja turvallisuutta.
 Opetellaan, opitaan ja omaksutaan uusia asioita yhdessä.

Oikea asenne ja arvot kantavat tekemistä eteenpäin:
 yhdessä ja yhteistyössä saadaan paljon aikaan
 tekoja yhteiseksi hyväksi
 avoimesti ja rehellisesti
 paikallisuus ja kotiympäristö ovat tärkeitä ja ensisijalla
 tekemällä eikä nurisemalla - ollaan aktiivisia ja aloitteellisia
 ilolla ja innostuksella - tekemisen pitää olla myös antoisaa ja se on yleensä myös hauskaa
 teen, minkä lupaan – en lupaa, jos en voi/halua/ehdi
 jokainen tekee voimiensa mukaan – pienikin teko on tärkeä – jokaisen mielipide on tärkeä
 tarjoudu avuksi – pyydä apua
 lopputuloksena siistiä, kaunista, viihtyisää, turvallista, hyödyllistä ja toimivaa.
 juhlat ja hyvät tarjoilut kruunaavat kaiken
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WWF:n Onnellisuusmanifesti kuvaa hyvin myös asukasliikkeen toiminnan 
perustaa

 Parempaa vapaa-aikaa
 Merkityksellisiä paikkoja
 Mielekästä yhdessä tekemistä
 Hyvinvoimisen kulttuuria
 Ystävät, naapurit ja perhe - yhdessä

1.2. Asukasliike ei ole yhdistys – miksi?
Halusimme tehdä konkreettisia toimia ilman yhdistystoiminnan raskaaksi koettua byrokratiaa. 
Monilla oli paljon kokemusta yhdistystoiminnasta erilaisissa yhdistyksissä. Tiesimme hyvin, miten 
vaikeaa on yhdistyksissä alkuinnostuksen mentyä löytää sihteeriä, taloudenhoitajaa, 
puheenjohtajaa ja tiedottajaa. Emme halunneet käyttää aikaa kirjoittamalla yhdistyksen kokousten 
esityslistoja, pöytäkirjoja, toimintasuunnitelmia, toimintakertomuksia jne. Emme halunneet hidastaa 
toimintaa jäykällä ja hitaalla päätöksenteolla. Itse asiassa tämä toimintamallin kuvaus, jota juuri 
luet, on meidän laajin tähänastisista kirjoitushommista!
Halusimme kokeilla, onnistuuko hyvien asioiden tekeminen vapaammin ja samalla kuitenkin kaikki 
tärkeät asiat huomioiden. Perustimme siksi vapaan asukasliikkeen - eli olemme porukka 
yksityishenkilöitä tekemässä omaa kotiseutua paremmaksi omalla työllämme ja 
yhteistyökumppaniemme avustuksella.
Yli viiden toimintavuoden aikana olemme nähneet, että se on mahdollista. Toiminta kasvaa ja 
laajenee. Kukaan ei ole väsynyt työkuorman tai vastuun alle. Into on säilynyt ja kasvanut. Uusia 
innostuneita toimijoita tulee mukaan koko ajan.

Vapaan asukasliikkeen keskeiset vauhdittajat ovat:
 Ketteryys, tehokkuus ja nopeus.
 Tartumme mihin asiaan tahansa, joka todetaan tärkeäksi.
 Asia on riittävän tärkeä, jos siihen mukaan löytyy riittävästi innostuneita ja sitoutuneita.
 Täysi avoimuus kaikkiin suuntiin varmistaa toiminnan yhteiseksi hyväksi - kaikilla on 

mahdollisuus ottaa kantaa tekemisiin.
 Kuka tahansa voi aloittaa hyvän hankkeen ja tuoda esille kehitettäviä asioita - verkostot 

ovat valmiina ja viestintä toimii nopeasti.
 Innostus asiaan vauhdittaa tekemisen - mitä enemmän innostuneita, sitä isompia juttuja 

saadaan aikaan.
 Jokainen voi sitoutua mukaan siihen, mikä on itselle tärkeää, innostavaa ja mahdollista.
 Tekemisille voi antaa aikaansa sen verran kuin pystyy ja haluaa ja silloin kuin haluaa.
 Vastuu on jokaisella itsellään siitä, mihin on lupautunut ja vain siitä.

1.3. Asukasliikkeen käynnistäminen
Yhteinen tarve tai yleisesti tiedossa oleva epäkohta saa asukasliikkeen rivakasti alkuun. Yhteinen 
ongelma yhdistää. Innostus asukasliikkeen perustamiseen lähtee aina paikkakunnan omista 
lähtökohdista. Asukkailta pitää löytyä halu tehdä itse jotakin epäkohdalle tai asioiden 
muuttamiseksi. Kun asia on itselle tärkeä, syntyy myös vahva sitoutuminen asiantilan 
parantamiseksi.
Perustamiseen tarvitaan asiaan innostunut muutaman hengen ryhmä, joka hoitaa käynnistämiseen 
tarvittavat vaiheet. Järvenpäässä toiminnan käynnistivät Lea Alanko (suunnittelija ja 
projektiasiantuntija), Erja Mähönen (ympäristökouluttaja) ja Marja Nousiainen (viestinnän 
asiantuntija) - kaikki innostuneita paikallisesta kehittämisestä. Suunnitteluryhmä kasvaa toiminnan 
myötä, kun uusia aktiivisia asukkaita tulee toimintaan mukaan. Tällä hetkellä Järvenpäässä 
suunnitteluryhmään eli Tehiksiin kuuluu 18 aktiivia.
Kaupunki tai kunta kannattaa jo heti alussa kutsua kumppaniksi, esitellä tavoitteet ja toimintatapa 
sekä sopia yhteistyön tavoista. Rakentava, selkeä ja konkreettinen yhteistyöehdotus kannattaa 
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lähettää suoraan kaupungin johtoryhmälle, jossa voidaan tällaisesta uudesta toiminnasta päättää. 
Ehdotukseen kannattaa kirjoittaa selkeästi, mitä hyötyä yhteistoiminnasta on myös kaupungin 
omalle toiminnalle.
Muut hyvät kumppanit kutsutaan mukaan sitä mukaa kun kehitettävät asiat alkavat heitä koskettaa 
tai he siihen muuten sopivat tai innostuvat.

1.3.1. Näkyvyys ja viestintä on tärkeää - etenkin alkuvaiheessa
Logo ja napakka nimi toiminnalle tuo uskottavuutta ja selkeyttä. Hyvä Kasvaa -nimi on vapaasti 
käytettävissä. Helsingin Rakennusvirasto otti ensimmäisenä käyttöön Hyvä Kasvaa Helsingissä -
nimen omalle puistokummitoiminnalleen. Pidimme nimeä hyvänä ja sopivana uudelle 
asukasliikkeellemme ja pyysimme luvan nimen laajemmalle käyttämiselle. Lupa tuli ja nyt nimi on 
vapaasti käytettävissä vaikka kaikilla paikkakunnilla.
Avoimuus, mutkattomuus ja positiivinen ote on tärkeää.Toimintaan mukaan tuleminen tehdään 
helpoksi, väkeä innostetaan ja rohkaistaan. Hyvistä asioista on mukava kertoa.
Tiedottamisen osaajat etsitään ja innostetaan mukaan heti alussa. Nykyisin on hyvin monia käteviä 
tiedottamisen kanavia ja tapoja (ks. kohta 2.1.). Niistä valitaan tarpeen ja tilanteen mukaan ne, 
joilla tavoitetaan mahdollisimman moni asukas.

1.3.2. Tutut ja tuttujen tutut mukaan – verkostojen voima
Hyvät uutiset suoraan tutulta henkilöltä kuultuna toimivat tehokkaasti. Silloin on jo luottamus ja 
hyvät suositukset olemassa valmiina. On helppo innostua mukaan.
Tietojen, ideoiden, materiaalien ja ratkaisujen määrä on valtava, kun mukana on paljon erilaisia, 
eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä.
Osaamista ja asiantuntemusta löytyy uskomattoman monenlaiseen tekemiseen.
Hyvät teot tulevat aina palkituksi jossakin muodossa ja jossakin yhteydessä - usein hyvin yllättäen. 
Hyvä mieli ja tyytyväinen olo on niitä ensimmäisiä palkintoja yhteiseksi hyväksi tehtävistä 
ponnistuksista.

1.3.3. Kaupunki tai kunta tärkein kumppani

Odotukset kaupungilta
Asukasliikkeen tekemiset pyritään liittämään luontevaksi osaksi kaupungin normaaliin toimintaan - 
ei pyydetä kohtuuttomia, ei vaadita rahoja, jopa autetaan kaupunkia siinä missä on mahdollista ja 
tarpeellista.
Toiminnalle on suureksi avuksi, kun kaupunki nimeää asukasliikkeelle yhden yhdyshenkilön, joka 
selvittää pyynnöstä asioita, vastaa kysymyksiin, välittää tietoja oikeille tahoille, kertoo keneltä pitää 
kysyä ja hakee päätöksiä ehdotuksiin.
Asukasliike toivoo kaupungilta 

 rakentavaa, positiivista ja ymmärtävää yhteistyötä
 asiantuntija-apua
 materiaali- ja työvälineapua esimerkiksi ympäristönhoitoon liittyviin talkoisiin.

Mitä kaupunki hyötyy
 Tyytyväisemmät asukkaat
 Myönteisempi kaupunkikuva
 Talkootyötä yhteiseksi hyväksi
 Yhteisöllisyys lisääntyy
 Ympäristö kohenee, kotikulmat kukoistavat
 Ilkivalta vähenee
 Rahaa säästyy
 Turvallisuus lisääntyy
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1.3.4. Muut kumppanit
Tilanteen ja hankkeen mukaisesti mietitään ja etsitään kumppanit, joille kyseinen kehittämistä 
vaativa asia on tärkeä tai joihin asia vaikuttaa. Kumppanuus muuttuu usein pysyväksi – etenkin 
paikallisten yritysten ja yhteisöjen kesken. 
Pyritään myös miettimään, mitä hyötyä asukasliike voi puolestaan tarjota yritykselle tai yhteisöille? 
Paikallisten yritysten näkyvyys lisääntyy ja sen myötä paikallisten tuotteiden ja palveluiden 
käyttäminen lisääntyy. Me olemme nostaneet kumppaneita sosiaalisessa mediassa, vieneet heille 
kesäkukkia, lahjoneet jäätelöpaketilla tai tuoreilla pullilla. 

1.3.5. Näin kehittämishanke pistetään liikkeelle
Asukasliikkeen toiminta on erilaisten ideoiden ja parannusehdotusten toteuttamista, tapahtumien, 
juhlien ja talkoiden järjestämistä, ihmisten ja kumppaneiden innostamista mukaan tulemiseen, 
käytännön asioiden sujuvaa hoitamista. Seuraavin askelin voi minkä tahansa kehittämistyön saada 
hoidetuksi:

 Valitkaa kohde, johon haluatte muutosta tai jonka haluatte toteuttaa
 Kuvatkaa yhdessä tarpeet, epäkohta tai haluttu lopputulos - selkeästi ja ymmärrettävästi.
 Selvittäkää, keitä muita asia koskee.
 Arvioikaa tai selvittäkää, löytyykö asiasta innostuneita riittävästi
 Kutsukaa asiaan liittyvät tahot yhteen ja esitelkää tavoite
 Selvittäkää, ketä muutos koskee tai kehen se vaikuttaa
 Selvittäkää, keneltä pitää kysyä luvat ja keneltä pitää saada hyväksyminen
 Miettikää, mistä löytyy hyvät yhteistyökumppanit - ketkä voivat siitä innostua, kenelle siitä 

voisi olla hyötyä/iloa
 Päättäkää, tehdäänkö haluttu muutos ja riittääkö siihen tekijöitä ja innostusta
 Sopikaa, miten homma aloitetaan ja miten siinä edetään
 Jos tarvitaan rahoitusta, suunnitelkaa, miten se onnistuu

1.3.6. Näin hanke toteutetaan
 Etsikää ja pyytäkää mukaan riittävästi osallistujia ja tekijöitä.
 Valitkaa vastuuhenkilöt eri tehtäviin heidän oman mielenkiintonsa ja osaamisensa mukaan
 Tehkää yhteinen, konkreettinen ja realistinen suunnitelma työn vaiheista, aikataulusta ja 

vastuiden jaosta.
 Tehkää realistinen ja riittävän tarkka aikataulu - muistaen kuitenkin, että tämä on 

vapaaehtoistyötä.
 Selvittäkää, mistä saadaan materiaalit – uusiokäyttö ja kierrätysmahdollisuudet 

ensisijaisena
 Selvittäkää kustannukset – säästäväisyys ja kohtuullisuus huomioiden
 Hoitakaa tarvittaessa rahoituksen järjestelyt 

1.3.7. Nautitaan ja pidetään huolta
 Järjestetään avajaiset/juhlat/koekäyttö/kenraaliharjoitus - näyttävästi.
 Kutsutaan kaikki tahot nauttimaan.
 Esitellään lopputulos/pelisäännöt.
 Esitellään ne, jotka pitävät huolta aikaansaannoksesta.
 Vaalitaan yhdessä aikaansaannosta – sitouttaminen tärkeätä.

1.4. Rahat muodostavat ongelman vai muodostavatko?
Avoimuus, oikeudenmukaisuus ja vastuullisuus ovat myös rahojen käytön perustana.
Asukasliike tulee yleensä toimeen melko vähällä rahalla – kierrättämällä ja “kerjäämällä”, 
keksimällä uutta käyttöä vanhoille materiaaleille, käyttämällä hyväksi omaa osaamista, tekemällä 
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paljon itse sekä hakemalla hyviä kumppaneita. On ollut helppo keksiä tapahtumia, joista tulee 
riittävästi rahaa kohtuullisten toiminnan kulujen kattamiseksi. 
Asukasliikkeellä on syytä olla pankkitili, jonka kautta kaikki tulot ja menot kulkevat ja joka siten 
muodostaa luotettavan kirjanpidon varojen käytöstä. 

 Pankkitili avataan asukasliikkeen nimissä
 Se kannattaa liittää tilinhoitajan verkkopankkiin, jolloin ei aiheudu verkkopankin käytöstä 

ylimääräisiä kuluja.. 
 Tili avataan ns. henkilöasiakkaiden yhteisesti omistamana tilinä, jolloin tilistä ei aiheudu 

pankkikuluja enempää kuin tavallisesta henkilöasiakkaan tilistä niitä on. Rekisteröityjen 
yhdistysten tileistä aiheutuvat pankkikulut ovat huomattavasti isommat, palvelumaksua 
maksetaan  

 muutamia kymmeniä senttejä niin tilille tulevista kuin tililtä maksetuista tapahtumista.
 Tilin hoitaja tekee vuosittain tuloista ja menoista yhteenvedon, jonka avulla saadaan hyvä 

käsitys asukasliikkeen erilaisesta toiminnasta ja siihen käytetyistä varoista.
 Kaksi rahojen käytön valvojaa on luotettavuuden vuoksi hyvä valita. He käyvät vuosittain 

läpi tulot ja menot ja raportoivat niistä ja niiden tarkoituksenmukaisuudesta asukasliikkeen 
julkisella facebook-sivulla (ks. kohta 2.1.). Näin kaikki sivuja lukevat voivat ottaa kantaa 
rahojen käyttöön niin halutessaan. Valituksia tuskin tulee, kun toimitaan yhteiseksi hyväksi 
vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti.

1.5. Kaikki ei aina onnistu tai lähde vauhdilla liikkeelle
Asukasliikkeen väen ei kannata yrittää väkisin edistää mitään hanketta - siinä menee vain kaikilta 
voimat. Jos asiaan ei löydy riittävästi innostuneita tekijöitä, se kannattaa suosiolla jättää 
tuonnemmaksi. Tekemisen pitää olla voimia ja intoa antavaa. Hyvät asiat etenevät silloin, kun ne 
ovat riittävän monille tärkeitä ja niiden oikea aika on koittanut. Silloin ne lähtevät liikkeelle hyvässä 
myötätuulessa.

Laajentuminen koko kaupunkiin ei lähde liikkeelle niin kuin odottaisi tai soisi. Toimintamalli ei 
hetkessä tule tutuksi, eikä aloitteellisia ja aktiivisia ihmisiä löydy välttämättä nopeasti.

 Ehkä silloin ei ole riittävän tärkeitä asioita kehitettäväksi tai parannettavaksi, niitä ei ole 
tiedostettu, ei ole uskoa vaikuttamismahdollisuuksiin tai ei tunneta foorumia asian 
käsittelemiseksi tai aloittamiseksi. Siksi tietoa asukasliikkeen olemassaolosta ja 
toimintamahdollisuuksista kannattaa pitää aina sopivasti esillä ja antaa tukea alkuun, kun 
toiminnan tarvetta uudella alueella alkaa ilmaantua.

 Hyvältä tuntuva asia ei innosta riittävän monia tarttumaan toimeen – siispä asia vaatii ehkä 
lisää aikaa kypsyäkseen tai enemmän julkisuutta ja yhteistä keskustelua.

 Odotetaan, että joku muu tulee ja pistää toimeksi. Kuitenkin omalla sitoutumisella ja omalla 
työpanoksella asia lähtee liikkeelle varmemmin.

2. Viestinnän tavoite
Viestinnän tärkeitä tavoitteita on edistää asukasliikkeen tunnettavuuden kasvua, houkutella ja 
innostaa ihmisiä mukaan toimintaan ja talkoisiin, tarjota tietoa ja tarttumapintoja eri paikoissa, jotta 
ihmiset voivat asukasliikkeen kautta tehdä itseään kiinnostavia asioita.

2.1. Viestinnän kanavat - esimerkit Järvenpäästä
Viestintä on ollut merkittävässä roolissa Järvenpään asukasliikkeessä, koska onneksemme yksi 
perustajajäsenistä on viestinnän asiantuntija. Se takasi, että viestinnälle uhrattiin paljon ajatuksia ja 
työtunteja. Jos alussa ei mukaan löydy viestintään keskittyvää henkilöä, asukasliikkeen 
laajeneminen saattaa olla hitaampaa, mutta silti kannattaa lähteä liikkeelle, jos innostusta 
varsinaiseen toimintaan löytyy.
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Kaikki alkoi facebook-sivuista keväällä 2011
Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -facebook-sivun tavoite on tehdä asukasliike tutuksi järvenpääläisille, 
kertoa ajankohtaisista talkoista, tempauksista ja miten kukin voi tulla mukaan itseään kiinnostavalla 
ja mahdollisella tavalla. Facebook on luonteva ja näppärä valinta, koska se on ilmainen ja suuri 
osa ihmisistä on jo siellä mukana.

 Facebook-sivun ylläpitäjiä ovat kaikki halukkaat asukasliikkeen suunnitteluporukasta 
(Tehikset). Ylläpitäjiä on nyt 15.

 Facebook-sivulla oli tykkääjiä reilut 1700 kesän 2016 alussa ja parhaimmillaan se 
saavuttaa lähes 10000 ihmistä, riippuen päivitysten sisällöstä.

Hyvä Kasvaa Tehikset -facebook-ryhmä on rajattu vain asukasliikkeen suunnitteluporukalle. Siellä 
keskustellaan uusista ideoista, seurataan säännöllisen toiminnan sujumista ja valmistellaan uutta 
toimintaa. Nämä sivut korvaavat monet kokoukset ja nopeuttavat siten toimintaa. Mukana on tällä 
hetkellä 18 aktiivia ja tähän joukkoon houkutellaan mukaan aktiiviseksi osoittautuneita henkilöitä. 

Omat nettisivut
www.hyvakasvaajarvenpaassa.fi -nettisivut ovat asukasliikkeen kotipesä verkossa - kaikki oleelliset 
tiedot löytyvät yhdestä paikasta. Järvenpääläinen mainostoimisto Grapica Oy rakensi 
kolmivuotislahjaksi sivut meille avoimen lähdekoodin järjestelmällä, Drupalilla.
Nettisivut uudistetaan käyttäjäystävällisemmälle alustalle (avoimen julkaisujärjestelmän Weebly) 
keväällä 2016. Tekniikan pitää olla niin helppo, että tekstien vienti tuntuu yksinkertaiselta ja 
kätevältä. Sisältö jaotellaan seuraavasti: 

 Etusivu
 Blogi 
 Tapahtumakalenteri
 Yhteystiedot
 Me - suunnitteluporukan (Tehisten) ja kumppaneiden esittely
 Hyvät eväät - asukasliikkeen toimintatavan kuvaus (ja tarpeelliset ruokaohjeet)

Oma Instagram-profiili
@hyvakasvaajarvenpaassa-profiilin ylläpitäjinä ja kuvaajina on Tehisten Instagram-käyttäjiä. 
Olemme aktiivisesti kannustaneet järvenpääläisiä jakamaan omia kuviaan Instagramissa 
hashtagilla #hyväjäke. Nettisivuille luodun automaation ansiosta kaikki mainitulla hashtagilla 
merkityt kuvat näkyvät myös  www.hyvakasvaajarvenpaassa.fi -etusivulla. Kuvia on kertynyt tähän 
mennessä jo yli 1000 kappaletta ja hämmästyttävää kyllä, tähän mennessä olemme säästyneet 
törkykuvilta kokonaan. 

Uutiskirje
Uutiskirje lähtee tilaajille suunnilleen joka toinen kuukausi. Uutiskirjeen tilaajia noin 150 henkeä. 
Sen voi tilata itselleen asukasliikkeen nettisivujen tai facebook-sivujen tilauslomakkeen kautta. 
Uutiskirjeestä saa asukasliikkeestä tietoa sellainenkin asukas, joka käyttää vain sähköpostia.
Mailchimpilla toteutettava uutiskirjeen mallipohja on luotu samalle visuaaliselle ilmeelle kuin 
nettisivujen ulkoasu.

Twitter @HyvaJarvenpaa
Tavoitteena on käydä keskustelua asukasliikkeen ajankohtaisista tapahtumista, tempauksista, 
arvoista ja tehdä asukasliikettä tunnetuksi päättäjien ja toimittajien parissa. 

Mediaviestintä
Lähetämme medialle tiedotteita sekä kutsuja tapahtumiin ja tempauksiin. Yhteydet toimittajiin ovat 
tärkeitä ja he ovat kiinnostuneita paikallisesta toiminnasta ja yhteisöllisyyden kehittymisestä.

http://www.hyvakasvaajarvenpaassa.fi/
http://www.hyvakasvaajarvenpaassa.fi/
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Olemme saaneet paljon näkyvyyttä paikallisissa lehdissä: Keski-Uusimaa, Viikkouutiset ja Vartti 
Uusimaa (myöhemmin Järvenpää News, lehti lakkautettiin 2015 lopussa). Leikekirja lehtileikkeistä 
löytyy Seppälän talosta, joka on asukasliikkeen käytössä oleva asukastalo (ks. kohta 3.4.)

Tuloksellisen viestinnän kulmakivi on aktiivisuus. Olemme tehneet tapahtumista 
tapahtumatiedotteita ja kirjoittaneet metrikaupalla juttuja ja muita tekstejä. Aina kun on ollut talkoita 
tai tempauksia, olemme kutsuneet toimittajia paikalle ja jakaneet ahkerasti niistä tietoa 
facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Tapahtumien jälkeen innokkain on blogannut 
yhteenvetoa asukasliikkeen nettisivun blogiin.

Mediaviestinnän suurimpina saavutuksina ovat useat lehtikirjoitukset valtakunnan lehdissä, 
harrastuslehdissä, YLEn radio-ohjelmissa ja uutisissa: Meidät kutsuttiin mukaan YLEn 
Sissipuutarhurit -ohjelmaan kesällä 2012, juttu Helsingin Sanomissa kesällä 2014 ja MTV Kympin 
uutisten kevennyksessä kesällä 2014. Olemme saaneet näkyvyyttä myös blogeissa ja sosiaalisen 
median keskusteluissa.

3. Asukastalo tai -tila - tärkeä asukkaiden yhteistyön ja 
yhteisöllisyyden edistämiseksi

3.1 Asukastalon merkitys
Asukkaat tarvitsevat paikkaa, jossa voivat helposti kokoontua keskustelemaan yhteisistä asioista, 
harrastamaan ja myös juhlimaan yhdessä. Asukastalo edistää yhteisöllisyyden ja yhteishengen 
syntymistä esimerkiksi siten, että se

 edistää asukkaiden tutustumista toisiinsa ja sen myötä yhdessä tekemistä,
 parantaa tiedon välittymistä,
 lisää välittämistä yhteisistä asioista,
 vahvistaa vastuun ottamista omasta lähiympäristöstä ja sen ihmisistä.

Asukastalossa voidaan opetella uusia taitoja yhdessä toisten kanssa ja jakaa omaa osaamista 
toisille.
Kaikki em. yhteisöllinen toiminta lisää alueen turvallisuutta sen myötä, että asukkaat tuntevat 
toisensa paremmin. Hyvä asukastalo sijaitsee keskeisellä paikalla, johon on helppo tulla.
Asukastalo on oman kodin jatke. Siellä vietetään perhejuhlia, tehdään käsitöitä ja kokoonnutaan 
isommalla joukolla.

3.2. “Oma’ asukastalo” - löytyisikö sellainen?
Asukastoiminta tarvitsee pysyvää tilaa, josta on helppo varata aikaa erilaisiin tilaisuuksiin. Sen 
järjestämiseksi on kaupungilla/kunnalla mahdollisuus olla apuna. Omasta asukastalosta on 
monenlaista hyötyä.

 Pysyvä tila tuntuu omalta ja suhde siihen tulee lujaksi ja läheiseksi.
 Asukkaat ottavat talosta vastuuta.
 Asukkaat voivat järjestää talon hoidon talkoilla.
 Asukkaat suunnittelevat ja ajoittavat tilan käytön.
 Taloa käytetään pienissäkin tilaisuuksissa, jos käyttömaksut ovat kohtuulliset.
 Asukkaat antavat sinne tarvikkeita, huonekaluja, astioita yms.
 Asukkaat pitävät kunnossa ja siistinä talon ympäristönkin.
 Kun yhteisessä tilassa on paljon erilaisia käyttäjiä, syntyy itsestään monenlaista uutta 

yhteistoimintaa.
 Tilaa tarvitaan harrastuksille, koska kodeissa ei juurikaan ole niille ylimääräistä tilaa. Käsillä 

tekemisen taidon ja ilon elvyttäminen on tärkeätä. Kiireinen ja stressaantunut ihminen 
rauhoittuu käsitöiden parissa.

 Tilaa voivat käyttää myös paikalliset yhdistykset kokoustilana.
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3.3. Vanha talo on ihanteellinen asukastaloksi
Monilla paikkakunnilla on vanhoja rakennuksia, jotka odottavat uutta käyttöä. Usein uudenlainen 
käyttö edellyttää isoja perusparannuksia rakennukseen. Vanha talo voi sopia kuitenkin 
sellaisenaan erinomaisesti asukastaloksi:

 Vanha talo säilyy alkuperäisenä tässä käytössä.
 Talon myötä säilyy myös merkittävä pala asuinpaikan historiaa.
 Vanhassa talossa on hyvä tunnelma, henki ja ilmapiiri.
 Jokainen vanha talo on yksilöllinen ja sen saa kodikkaaksi ja tunnelmalliseksi.
 Tilan ei tarvitse täyttää nykyisiä asuintilan vaatimuksia.
 Asukkaat voivat talkoilla pitää taloa riittävän hyvässä kunnossa.       

3.4. Onneksi Järvenpäässä on Seppälän Talo

Seppälän Talo on tärkeä tila asukkaiden omiin tilaisuuksiin
Seppälän Talo, vanha Terijoelta tuotu huvila, on tullut kaupungin omistukseen 1970-luvulla. Se oli 
aluksi vuosia seurakunnan hallinnassa ja seurakunnan sekä paikallisten asukasyhdistysten 
käytössä veloituksetta. Asukasyhdistystoiminta hiipui 1990-luvulla ja seurakunta jatkoi talon 
käyttöä. Muutama bändi jatkoi harjoittelua talon yläkerrassa.
Jo Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -asukasliikkeen alkuvaiheessa todettiin, että asukkaat tarvitsevat 
kokoontumis- ja harrastustilaa. Kaupungin ja seurakunnan myötävaikutuksella saimme talon 
yläkerran käyttöömme. Asukkaat tekivät siellä talkoilla perusteellisen siivouksen ja 
pintaremontoinnin. Kaupunki antoi maalit ja muut tarvikkeet.
Seppälän Talo on yksi kaupungin kiinteistöjen kehittämissuunnitelmassa mainittu kiinteistö. 
Taloudellisista syistä kaupunki pyrkii myymään kiinteistöt, joille ei ole välttämätöntä tarvetta. 
Tämänkin talon myynti on ollut esillä, lähinnä asuinkäyttöön saneerattavaksi. Olemme tehneet 
lukuisia vetoomuksia rakennuksen säilyttämiseksi kaupungin omistuksessa ja yhteisöllisenä 
asukastalona. Seppälän Talo on tärkeä niin sen historian vuoksi kuin myös asukkaille rakkaana ja 
tärkeänä yhteisenä tilana. Olimme suunnattoman iloisia, että myös päättäjät ymmärsivät sen 
suuren merkityksen, joka talolla ja sen säilymisellä asukaskäytössä on ja kaupunginhallitus teki 
keväällä 2016 päätöksen poistaa Seppälä myytävien kiinteistöjen listalta. 

3.4.1. Seppälän talon yläkerta on ollut nyt asukkaiden käytössä jo 4 vuotta.
 Yläkerrassa olevassa Seppälän Puuhaamossa kudotaan mattoja ja poppanoita ja 

harjoitellaan monipuolisia käsityö- ja askartelutaitoja. Säännölliset kokoontumiset on 
kahden viikon välein ja kursseja erilaisin teemoin on ollut vielä niiden lisäksi. Kaikki 
ohjaustyö hoituu vapaaehtoistyönä osaavien asukkaiden hoitamana. Usein löytyy myös 
tuttavien tuttavista apua opettamiseen.

 Lähialueen muusikot harjoittelevat yläkerran yhdessä huoneessa säännöllisesti. On sovittu, 
että musiikin volyymin pitää pysyä matalalla tasolla, jotta harjoittelusta ei aiheudu haittaa 
lähialueen asukkaille tai talon muulle käytölle.

 Syksyllä 2015 perustettu monikulttuurinen partiolippukunta Järvenpään Scoutit aloitti 
toimintansa syksyllä 2016 ja pitää nyt yläkertaa kotikolonaan. Heillä on kokoontumisia siellä 
viikoittain.

 Yläkertaa voi vapaasti varata käyttöönsä siellä olevaan kalenteriin merkitsemällä. Tilaan on 
helppo päästä, kun avaimen voi lainata lähikaupasta henkilöllisyystodistusta vastaan. Tämä 
on esimerkki hyvin toimivasta kumppanuudesta!

3.4.2. Talon alakerta saatiin asukkaiden käyttöön syksyllä 2014
Seurakunta siirsi iltapäiväkerhonsa uusiin tiloihin kesällä 2013 ja talon alakerta jäi tyhjäksi. Sinne ei 
löytynyt vuokralaista, koska tila olisi pitänyt peruskorjata perusteellisesti ennen kuin tila olisi ollut 
kelvollinen asumis- tai työskentelytilaksi. Asukasliike pyysi kesällä 2014 alakertaa omaan 
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käyttöönsä. Alakerran avajaisia vietettiin loppuvuonna 2014, jolloin asukkaiden sinne tekemä 
pintaremontti valmistui:

 Talkootyötä tehtiin runsaat 30 työpäivää.
 Kaupunki antoi maalit ja uudet lattialistat sekä asennutti muutamia ylimääräisiä 

pistorasioita.
 Kaikki tilaan tarvittavat kalusteet, astiat ja muut varusteet saatiin asukkaiden lahjoituksina. 

Tätä nykyä kodeissa on valtavasti tavaraa, joita ei enää käytetä ja jota mielellään 
lahjoitetaan tämän kaltaiseen yhteiseen käyttöön.

Alakerrasta tuli kodikas ja avara paikka perhejuhlille, näyttelyille, kokouksille ja muille pienille 
tilaisuuksille. Tilaan mahtuu ruokailemaan noin 40-50 henkilöä.
Tilan valmistumisesta tiedotettiin Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -asukasliikkeen facebook- ja 
nettisivuilla. Mitään muuta mainontaa tai markkinointia ei ole tehty. Tilan käyttäjät ovat olleet hyvin 
tyytyväisiä viihtyisään ja kodinomaiseen tilaan. Käyttäjien määrä kasvaa koko ajan, kun sana 
leviää tyytyväisten käyttäjien välittämänä. Kohtuullisella käyttömaksulla kerätään tilan 
ylläpitämiseen ja asukasliikkeen toimintaan tarvittavaa rahaa.

3.4.3. Asukastalon ylläpito on tullut edulliseksi
Taloa hoidetaan vapaaehtoisvoimin: tilan esittelyt ja varausten hoito, siivous ja muut järjestelyt, 
varusteiden hankkiminen, pienet pintaremontit, pihan hoito jne.
Yhteistyökumppanit ovat helpottaneet vapaaehtoisten työtä:

 Validia-ammattiopiston kodinhuoltokurssin opiskelijat ovat tehneet harjoittelutyönään 
suursiivouksen ja lupautuneet tulemaan uudelleenkin.

 Kaupungin Nuorisokeskus kävi kiinnittämässä alakerran saliin näyttelyitä varten tarvittavat 
koukut, kunnosti joitakin kalusteita ja painoi yläkertaan verhot vanhoja retroverhoja 
mukaillen.

 Valokuvaaja Kaisu Jouppi kävi ottamassa esittelykuvat alakerran juhlatilasta.

3.4.4. Seppälän Talon käyttö vilkastuu kaiken aikaa
Tähän on kerätty Seppälän Talon tapahtumia ja käyttömääriä keväästä 2015 kevääseen 2016 eli 
noin vuoden ajalta. Etenkin alakerran käyttö perhejuhliin lisääntyy kovasti koko ajan. Juhlijoiden 
hyvät kokemukset vievät tietoa tilasta eteenpäin ihan itsekseen.

Alakerrassa on paljon juhlia, tapahtumia ja kokouksia
 Asukasliikkeen oman toiminnan suunnittelukokouksia 17 kertaa
 Asukasliikkeen omia tapahtumia:

o joulutapahtuma ja synttärit - noin 90 henkilöä
o 4 kertaa Seppälä LiveS, elävän musiikin iltoja - noin 40 henkilöä joka kerralla
o polkupyörien tuunausilta - noin 25 henkilöä
o Meidän Festivaalien olohuonekonsertti - noin 40 henkilöä
o kangasvärjäyskurssi
o yhteislaulutuokioita kerran kuukaudessa syksystä 2015 alkaen
o kirjakerho aloitti toimintansa vuoden 2016 alussa
o Hyvät Haltiat neulovat hyväntekeväisyyteen

 Perhejuhlia on ollut 21 kertaa - syntymäpäiviä, rippijuhlia, nimenantojuhlia, häät jne. 
Tilaisuuksien henkilömäärät vaihtelivat 12:sta 50:een, ollen keskimäärin 23 henkeä. Siis yli 
400 henkilöä on käynyt juhlimassa Seppälän Talossa tähän mennessä.

 Yhdistysten kokouksia 14 kertaa - keskimäärin  5 osallistujaa
 Myynti- tai esittelytapahtumia 7 kertaa
 Ravintolapäivänä nepalilainen ravintola Sano Vhancha - noin 100 henkilöä
 Keittiötä on tarvittu kaksi kertaa ruoan valmistukseen läheisen Tanhuniityn kylän kesäjuhlaa 

varten.
Käyttömääristä voi päätellä, että tällaista matalan kynnyksen kodinomaista tilaa on kaivattu. Kaikki 
palaute juhlatilan käyttäjiltä on ollut myönteistä ja innostunutta. Tilan mutkatonta ja lämmintä 
ilmapiiriä on kovasti kiitelty.
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Yläkerta on yhteinen harrastustila
Harrastustila on saanut nimekseen Seppälän Puuhaamo. Tilassa on muutamat kangaspuut, 
ompelukone, paljon monipuolista materiaalia erilaisiin käsitöihin ja hyvä valikoima työvälineitä - 
 kaikki saatu lahjoituksina.
Musiikin harrastajat harjoittelevat yläkerrassa. On sovittu, että volyymi pidetään matalana, jotta 
samanaikainen toiminta vanhassa hatarassa puutalossa on mahdollista. 
Siivousvuoroista on sovittu vakiokäyttäjien kesken ja perusteellisemmat siivoukset hoidetaan 
talkoilla.

Tässä tietoa harrastetilan käytöstä keväästä 2015 kevääseen 2016 eli noin vuoden aikana:
 Puuhaamossa oli erilaisia tilaisuuksia 22 kertaa, osallistujia niissä yhteensä 153 henkilöä, 

keskimäärin 7 henkilöä tilaisuudessa.
 Musiikkiharjoituksia oli 51 kertaa, osallistujia 229, keskimäärin 4 henkilöä kerrallaan.
 Kudontapäiviä oli 29 - asukkaat kutoivat mattoja itselleen ja hyväntekeväisyystyönä 

poppanamattoa paikallisen palvelutalon keinutuoleihin.
 Tilaa käytiin hoitamassa ja järjestelemässä 12 kertaa - tuotiin varusteita, järjestettiin saatuja 

materiaaleja ja tarkistettiin, että kaikki on kunnossa.
 Piha-alueen siivoustalkoita oli 2 päivänä.
 Yhdistyskäyttäjät:

o Martat 5 kertaa - keskimäärin 3 henkilöä
o Scoutit 5 kertaa - olivat vasta perustamisvaiheessa syksyyn 2016 asti. Nyt toimintaa 

jo viikoittain.

3.4.5. Seppälän talo kiinnostaa ja vieraat ovat tervetulleita
Paikallislehdet ovat seuranneen kiinnostuneena asukasliikkeen ja Seppälän Talon tapahtumisia 
koko toiminta-aikana. Ministeri Carl Haglund tuli tutustumaan asukasliikkeeseen keväällä 2015. 
JHUU eli Järvenpään Hyvät Uutiset teki video-uutisen Seppälän Puuhaamosta ja Seppälä LiveS 
musiikki-illasta (ks. kohta 6.4.1.).

3.4.6. Uutta toimintaa on tulossa
 Keskusteluillat ovat alkamassa, ensimmäinen on 9.5. ja aiheena Naapuriapu 

maahanmuuttajalle. Muitakin aiheita ja alustajia on jo tullut esille..
 Alakerran keittiö tekee mahdolliseksi pienimuotoisen kokkauksen - toimintaa on jo ollutkin 

esimerkiksi maahanmuuttajanuorten kanssa.

4. Kotiseutu ja paikallisidentiteetti

Asukasliikkeen keskeisiä arvoja ovat osallisuus ja yhteisöllisyys. Se, että asukas kokee kuuluvansa 
johonkin paikalliseen toimintaan, tukee yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Asukasliike antaa 
mahdollisuuden aktiiviseen toimijuuteen ja kansalaisuuteen paikallistasolla sekä mahdollisuuden 
vaikuttaa ympäristöön. Asioista yhdessä sopiminen, yhteisten pelisääntöjen laatiminen, tasa-
arvoisuus sekä keskinäinen kunnioitus luo ja vahvistaa kuulumisen- ja yhteisöllisyyden tunnetta. 
Kuuluminen johonkin ryhmään, esimerkiksi asukasliikkeeseen, auttaa osaltaan emotionaalisesti 
kiinnittymään ja löytämään oman paikkansa sosiaalisessa maailmassa. Hyvin toimivalla 
paikallisella asukasliikkeellä on suuri vaikutus asukkaiden viihtyvyyteen ja omaan asuinpaikkaan 
juurtumiseen. 

Toimittaja Minna Luoma, yksi sisäpiirin Tehiksistä kirjoittaa näin:

Mistä olemme kotoisin? Vai olemmeko tässä globaalissa maailmassa, jossa toisella 
puolella maapalloa asuva perheenjäsen voi jutella täysin reaaliaikaisesti keittiönpöydän 
äärellä omille läheisilleen, kotoisin lopulta mistään?
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Ja onko kotiseudulla tällaisessa maailmassa enää merkitystä?
Hyvä Kasvaa Järvenpäässä –asukasliike osallistui joulukuussa 2015 järjestettyyn, 
kotiseutua ja paikallisidentiteettiä koskevaan paneelikeskusteluun, joka oli osa Keski-
Uudenmaan kuuden kunnan museoiden Karvanopat ja Kaukametsä - elämää Kehä III tällä 
puolen –nykydokumentointihanketta.
Hyvinkäällä avatussa ja vuoden 2016 ajan keskistä Uuttamaata kiertävässä Paikallistu! Get 
Local! – näyttelyssä paikallisuutta ja paikallisidentiteettiä tutkitaan muun muassa uuden 
lautapelin avulla.
Samaan tapaan kuin meistä kukaan ei voi olla enää varma työpaikkansa pysyvyydestä, 
myös kotiseutu voi muuttua – monilla jopa moneen kertaan. Meistä enää harva viettää koko 
elämänsä lapsuusmaisemissa.
Se, mistä meistä jokainen tuntee olevansa kotoisin, ja mikä määrittää meidän 
kotiseutumme, on hyvin henkilösidonnaista. Mielipiteisiimme vaikuttavat lapsuuden muistot, 
perhesidonnaisuudet sekä kiinnittyminen aikuisiän paikkakunnalle.
Osa ei halua muuttaa pois edes työn perässä tärkeäksi kokemaltaan kotiseudulta. Osa ui 
kuin kala vedessä missä vain.
On lopulta oikeastaan se ja sama, missä asumme: missä asuinpaikkakuntamme sijaitsee 
tai minkä niminen se on. Tärkeämpää on, että me tiedämme kuuluvamme joukkoon, siihen 
porukkaan, missä asumme. Sen kautta määritämme oman kotiseutumme, sen, kuinka 
tärkeäksi koemme sen ja oman paikallisidentiteettimme.
Kotiutumisessa ja uudelle paikkakunnalle kiinnittymisessä tärkeään rooliin nousee yksi 
ylitse muiden: alueen ihmiset, naapurit, asukkaat. Tässä asukasliikkeellä ja 
asukasyhdistyksillä on iso merkitys. Asukasliike on yhtä kuin alueen asukkaat.
Tulokkaille tärkeää on paikallisten avoin suhtautuminen, toivottaminen tervetulleeksi, 
ottaminen mukaan joukkoon, huomioiminen vaikka vain pienin elein. 
Nykydokumentointihankkeen mukaan jopa pelkällä tervehtimisellä ja silmiin katsomisella on 
merkitystä.
Tulipa muukalainen mistä tahansa - maan rajojen sisäpuolelta tai pakotettuna hakemaan 
turvaa ulkomailta oman kotiseutunsa kriisien vuoksi - ja miksi, se, millaiseksi hän kokee 
uuden asuinseutunsa ei ole ihan vähäpätöinen asia. Oman paikallisidentiteetin 
tunnistaminen, sen omaksi kokeminen ja uusien juurien kasvattaminen on voimavara paitsi 
yksilölle itselleen myös koko asuinseudulle.
Kuuluessaan joukkoon meistä jokainen on osa jotain suurempaa, joka synnyttää - haluaa 
synnyttää - ympärilleen uutta hyvää.

5. Hyvä Kasvaa Järvenpäässä vielä vähän tarkemmin
Syksyllä 2010 Järvenpään kaupungin johtoryhmä ryhtyi asukasliikkeemme ensimmäiseksi 
kumppaniksi ja nimesi meille yhdyshenkilön, kaupungissa pitkään työskennelleen 
ympäristöasiantuntijan, jonka tausta, asiantuntemus ja asenne olivat mitä parhaimmat 
asukasliikkeenkin kannalta katsottuna. Virallinen asukasliikkeen perustamispäivä on 22.11.2010, 
jolloin kaupunki ilmoitti kumppanuuden hyväksymisestä.
Keväällä 2011 pidettiin ensimmäinen ideakahvila muutostoiveista asukkaille, kesällä oli 
ensimmäiset yhteiset ympäristön kohentamistalkoot. Syksyllä 2011 tehtiin kaupungille kooste 
asukkaiden ideoista ja toiveet niiden  eteenpäin viemisestä yhteistyössä pala kerrallaan. Talvella 
2012 remontointiin käyttöön saatua asukastaloa ja kesällä 2012 toiminta käynnistyi vauhdilla ja 
näkyvästi Syötävän Hyvän Puiston rakentamisella.
Yhteistyö Järvenpään kaupungin henkilöstön kanssa on ollut sujuvaa, rakentavaa - ja mukavaa 
kaikin puolin! Olemme ylpeitä siitä, että omassa kaupungissamme on ymmärretty alusta alkaen 
asukasliikkeen tarkoitus ja merkitys ja että asukasliikkessä olemme pystyneet vastaamaan 
odotuksiin.

http://www.hyvinkaa.fi/kaupunginmuseo/nayttelyt-tapahtumat/vaihtuvat-nayttely---villan-voimala/
http://www.hyvinkaa.fi/kaupunginmuseo/nayttelyt-tapahtumat/vaihtuvat-nayttely---villan-voimala/
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5.1. Ensimmäinen hanke - Kyrölän keskustan kehittäminen
Kyrölän kaupunginosa sijaitsee eteläisessä Järvenpäässä. Sen keskustassa on lähikauppa, 
päiväkoti, koulu, kierrätyspiste ja urheilukenttä. Keskustan läpi tai ohi kulkee lähes kaikkien 
kyröläläisten reitti lähimmälle junapysäkille.
Keskusta-alue oli monin osin epäsiisti, huonosti hoidettu ei-kenenkään paikka keskellä viehättävää 
pien- ja rivitaloaluetta. Moni oli huomioinut alueen kehnon tilan, mutta alueella ei ollut tapahtunut 
mitään kohennusta. Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -asukasliikkeen perustajajäsenet päättivät ottaa 
kyseisen alueen kehittämisen ensimmäiseksi yhteiseksi haasteeksi. 

Saadaksemme mukaan mahdollisimman paljon asukkaita ja heiltä lisää hyviä ideoita, pystytimme 
ideakahvilan eli kutsuimme asukkaita ja yhteistyökumppaneita kahvikupin äärelle miettimään 
kaiken kaikkiaan Kyrölän alueen kehitystarpeita, yhteisiä ongelmia, mukavia tekemisiä, juhlan 
aiheita. Järjestimme kaksi kahvitilaisuutta koulun ruokalassa, toinen tilaisuus iltapäivällä ja toinen 
illalla, jotta mahdollisimman moni pääsi mukaan. Saimme lähileipomosta sämpylöitä ja munkkeja, 
lähikaupasta kahvia, teetä ja mehua. Hyvät tarjoilut luovat mukavan tunnelman ja ovat siksi 
tärkeää kaikissa tilaisuuksissamme!

Kun menee kysymään ideoita, niitä myös saa - satoja. Mietimme jo etukäteen, millä ryhmittelyllä 
ideat pystyy hallitsemaan ja ottamaan selkeästi jatkokäsittelyyn. Helpoimmat ja näkyvimmät työt 
päätettiin pistää ensiksi liikkeelle.

Paljon on tehty ja saatu aikaan viidessä vuodessa ja monta hyvää ideaa on vielä odottamassa 
toteutumista:

 Parkkipaikan istutukset kohennettu - kotipihoilta lahjoitetuilla perennoilla.
 Asukastalo saatu käyttöön ja kunnostettu.
 Lähikauppa rakensi katoksen jäteastioilleen ja siisti siten alueen ilmettä.
 Syötävän Hyvä Puisto tehty - meidät pyydettiin myös YLEn Sissipuutarhurit-ohjelmaan 

mukaan.
 Tekstiiligraffitti tehty koristamaan urheilukentän huonokuntoista verkkoaitaa.
 Kaupunki palautti koulun kellon paikoilleen asukkaiden pyynnöstä.
 Yhteisiä juhlia on vietetty - Kyrölä-päiviä ja asukasliikkeen syntymäpäiviä.

5.2. Millä rahalla?
Ensimmäiset varat toimintaan saimme järjestämällä pop-up -ravintolan asukastalon 
avajaispäivänä, toukokuussa 2012. Sen jälkeen olemme saaneet varoja muonittamalla paikallista 
kyläjuhlaa,kannatusmaksuina musiikki-illoista, järjestämällä arpajaisia jne.
Kun asukastalon alakerrasta kunnostettiin paikka perhejuhlille ja kokouksille, aloimme saada siitä 
käyttömaksuja, joista riittää tilan kulujen kattamiseen ja myös hieman asukasliikkeen muuhun 
toimintaan.
Uusi toimintatapamme on huomattu laajasti ja olemme saaneet pyytämättä varoja toimintaamme, 
esimerkiksi Uudenmaan liiton vuoden kaupunginosalle 2013 tullut palkkio ja paikallisen Lions-
yhdistyksen lahjoitus.
Kaupungin kaunistukseksi vuonna 2015 tekemiemme kukkapyörien (ks. kohta 6.5.) huutokaupasta 
saimme noin 500 euroa, minkä päätimme lahjoittaa Järvenpään Nuorisokeskuksen ruokailun 
rahoittamiseen - me kun emme rahaa juuri silloin tarvinneet ja heidän budjettinsa taas ei riittänyt 
aterian tarjoamiseen nuorille.

5.3. Asukasliikkeen toiminta on saanut huomiota ja suosiota
 Kyrölä ”Vuoden uusmaalainen kaupunginosa 2013” - Uudenmaan liiton palkinto. 

Järvenpään kaupunki ehdotti meitä!
 Keravalle on syntynyt HYKKE – Hyvä Kasvaa Keravalla.
 Tuusulassa on kiinnostusta ja olemme käyneet kertomassa toimintatavastamme.
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 Saimme kutsun Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän juhliin Tampere-talolle 2013.
 Ministeri Carl Haglund kävi tutustumassa asukasliikkeeseen 2015.
 Oikeusministeriön rikoksentorjuntavirasto haluaa jakaa toimintamalliamme 

valtakunnallisesti. Mallin kuvaus alkuvuonna 2016.

5.4. Hyviä yhteistyöesimerkkejä
 Järvenpään Kukkatalon kanssa tehty kesäkukkatempauksia vuodesta 2013 lähtien.
 Lähikauppa Siwasta voi käydä lainaamassa avaimet luistinradan pukukoppiin ja 

asukastalon yläkertaan.Avaimen saa kuittausta ja henkilöllisyystodistusta vastaan.
 Asukasliikkeen väki on lajitellut ja ohjannut uuteen käyttöön lopetettujen päiväkotien ja 

koulun varastojen tavarat, jotka on jätetty kaatopaikalle vietäväksi.
 Eri yhdistysten kanssa on tehty suuri vaate- ja varustekeräys turvapaikanhakijoille 

lukuisiin perustettuihin vastaanottokeskuksiin.
 Asukastalon astiat, kalusteet ja muu varustus on kerätty lahjoituksina asukkailta ja muilta 

kumppaneilta.
 Siivousapua on saatu Validia ammattikoululta opiskeluun liittyvänä harjoitustyönä.
 Hyväntekeväisyysneulontaa - satoja sukkia, kintaita ja pipoja on tehty ja jaettu 

tarvitseville muiden paikallisten toimijoiden välityksellä.
 Järvenpään Nuorisokeskus suunnitteli ja painoi käsin uudet verhot asukastaloon - mallina 

talosta löytyneet vanhat retroverhot. He ovat myös auttaneet remontoinnissa, kalusteiden 
kunnostuksessa ja antaneet materiaaleja Seppälän Puuhaamoon.  Asukasliike lahjoitti 500 
euroa nuorten kouluruokailuun, pidetystä ideapäivästä yli jäänyttä ruokaa annettiin 
Nuorisokeskuksen nuorille. Osaajat puolin ja toisin antavat apua toisilleen - esim. 
kehräyskurssi asukkaille ja kangaspuiden kokoamisessa ja loimien luonnissa autettu 
Nuorisokeskusta.

 Koulun pihalle kunnostettiin perennapenkki asukkaiden kotipihaltaan lahjoittamista 
perennoista ja siihen istutettiin siihen myös koululaisten kanssa yhdessä sipulikukkia.

5.5. Kaikki ei aina suju suunnitellusti
Esimerkkejä Järvenpäässä odottamassa olevista asioista

 Laajentuminen eri puolille Järvenpäätä ei ole vielä käynnistynyt. Kaupungissa ei ole 
ilmeisiä isoja yhteisiä tarpeita tai epäkohtia. Kaupungissa toimii useita asukasyhdistyksiä, 
jotka toimivat riittävän hyvin paikallisesti.

 Suunnitteluvastuun siirtäminen on hyvä pitää aina mielessä. Toistaiseksi ydinryhmä 
laajenee ja monet sen jäsenistä ovat vähitellen löytäneet itselleen sopivia erityisvastuita 
kuten esimerkiksi tiedottaminen, harrastustoiminnan koordinointi, asukastalon varausten 
hoito, kukkaprojekti.

 Pitkäpuiston toiminnallisuuden kehittäminen: Kaupungilla olikin infran kehitystä tulossa 
puiston alueelle ja asukaslähtöinen kehittäminen jäi odottamaan sopivaa aikaa.

 Graffitit alikulkuihin: Ehdottaja ei pystynyt antamaan työpanostaan, eikä kukaan muu 
innostunut asiaan siinä määrin, että olisi ryhtynyt edistämään sitä.

 Vanhusten kerho: Ehdottajan/vastuuhenkilön sairastuminen pysäytti suunnitelmat. Ketään 
toista ei ole löytynyt vielä tilalle.

 Turvallisuuskävelyt kaupungin asiantuntijoiden kanssa: Yksi innostunut asukas, mutta 
innostus ei tarttunut muihin ja asia jäi hautumaan.

 Vanhankylän niemen vapaa-aika-alueen kehittäminen: Keväällä 2014 pidettiin 
kaupungin myötävaikutuksella mittava eri yhdistysten ja kaupungin yhteinen ideapäivä 
alueen kehittämistarpeiden keräämiseksi ja yhteistyön käynnistämiseksi. Saatiin aikaan 
innostunut ilmapiiri, paljon hyviä kehittämisehdotuksia ja sitoutunut ydinryhmä viemään 
asioita käytännön tasolle. Kaupunki löysi alueelle aktiivisen yrittäjän, joka vuokrasi alueesta 
merkittävän osan ja otti vastuulleen monipuolisen toiminnan käynnistämisen alueella. 
Samoihin aikoihin alueen asukaslähtöisen kehittämisen liikkeellepanija joutui lopettamaan 
oman panoksensa ydinryhmän vetäjänä työkiireidensä vuoksi. Asukaslähtöistä kehittämistä 
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on vieläkin mahdollista tehdä uimaranta- ja virkistysalueella, joka on kaupungin vastuulla. 
Nyt odotetaan, että joku tai jotkut ydinryhmästä ryhtyvät viemään näitä kehittämistöitä 
eteenpäin yhdessä kaupungin kanssa.

 Pieni skeittipaikka toteutettiin kaupungin kustannuksella ja Sissipuutarhurit-ohjelman 
vauhdittamana Nuorisokeskuksen pihalle Kyrölän kaupunginosaan. Oli tärkeätä saada 
pienet skeittaajat pois kadun risteysalueelta harjoittelemasta. Tehty pieni harjoittelupaikka 
on ollut melko vähällä käytöllä, mutta katujen risteyksessäkään ei enää harjoitella. Tieto 
vaatimattomasta skeittipaikasta lähti leviämään hallitsemattomasti facebookissa - se oli 
maukas pala irvailijoille, jotka esittelivät sitä esimerkkinä kaupungin skeittipuistosta. 
Kaupunki rakennutti ison ja laadukkaan skeittiramppialueen kaupungin keskustaan, 
Rantapuistoon 2015. Siellä kelpaa skeitata jo pitkälle edistyneet lajin taitajatkin.

5.6. Yhteistyökumppanit 2016
Järvenpään kaupunki - apua, neuvoja, tukea, arvostusta ja kompostimultaa
Järvenpään Kukkatalo OY - asukasliikkeen nimikkokukkakimppu- ja kesäkukkaprojekti.
Grapica Oy - graafista suunnittelua ja mediakokeiluja.
Neulekahvila Lentävä Lapanen - keskikaupungin kotipesä, yhteistyöprojekteja.
Kakkutalo Gilan - kakkuja tilaisuuksiin.
Suomen Lähikauppa Oy/Siwa - avainten lainauspaikka ja yhteinen puistoalue, talkootarjottavaa.
Järvenpään Lomakepaino - painotöitä ja monisteita.
K-rauta Järvenpää - materiaalitukea.
Kyrölän alakoulu - verkosto koululaisten vanhempiin
Järvenpään Nuorisokeskus - apua puolin ja toisin.
Tuusulanjärven Popparit - harjoittelutila ja elävää musiikkia tapahtumiin.

6. Innostus käynnistää toimintaa Järvenpäässä

6.1. Syötävän Hyvä Puisto
Asukkaiden toivomuksena oli saada kokoontumis- ja tapahtumapaikat sisälle ja ulos. Lähikaupan 
tontilla oli hoitamatonta joutomaata, jossa heinikko rehotti ja pari oikopolkua oli tallaantunut 
savimaahan käytön myötä. Tästä päätettiin tehdä viihtyisä oleskelupaikka ja silmänilo, sen ohi 
kulkee päivittäin sadoittain ihmisiä kaupalle, läheiselle junaseisakkeelle, päiväkodille ja 
kierrätyspisteelle.  Alue ei ole suuren suuri, noin 50 m x 50 m.  
Näin hanke lähti etenemään:

 pyysimme suunnitelman puutarha-alan opiskelijoilta - yksi asukkaista oli opiskelemassa 
parhaillaan puutarhasuunnittelua, 

 hankimme tontin omistajalta kirjallisen luvan alueen kohentamiseen,
 selvitimme tontin alla mahdollisesti olevat sähkö,- viemäri-, puhelin yms. linjat kaupungin 

avustuksella,
 pyysimme istutettavia kasveja ympärillä asuvilta asukkailta ja paikallisesta 

puutarhaliikkeestä,
 kaupungilta saimme tarpeettomaksi jääneen jykevän pöytä-penkki-yhdistelmän puistikkoon.

Suunnitelmastamme oli “vuotanut” tietoa Yleisradioon, TV2:sta pyydettiin lupaa tulla 
nauhoittamaan meidän istutustalkoita juuri tekeillä olevaan Sissipuutarhurit-ohjelmaan. Aluksi 
tuntui siltä, että kuvauksista tulee ylimääräistä järjestettävää, mutta kun kuulimme, että Minna 
Kivelä on juontajana ohjelmassa, emme pystyneet kieltäytymään - joukossamme oli niin monta 
Minna Kivelä-fania. Ohjelman tekijöiden kanssa sovittiin kaksi talkoopäivää ja niiden 
yksityiskohdat. Hässäkkä siitä tuli, kuten arvattiin, mutta TV2:n paikallaolo myös avasi monta ovea 
ja hanaa. Oli todella paljon helpompaa saada mukaantulijoita. Jopa parin kilometrin päässä 
olevalta kaukolämpötyömaalta saatiin traktori kuljettamaan valtava kivenmurikka rakennettavaan 
puistoon. 
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Aluksi istutimme sitä mitä saimme asukkaiden puutarhoista ja vuosien varrella olemme 
täydentäneet istutuksia. Tämänhetkinen istutusten tilanne on tällainen:

1. syreenipensaita
2. riippalehtikuusia (2) 
3. omenapuita (3)
4. viinimarjapensaita (7)
5. karviaispensaita 
6. pensaspaju
7. yrttilaari
8. mansikkalaari
9. kesäkukkalaarit
10. kaksi suurta kohopenkkiä, joissa kymmeniä erilaisia perennoja

Puistikon nimeksi tuli “Syötävän Hyvä Puisto”, koska istutusten pääpaino on hyötykasveilla, joiden 
satoa asukkaat voivat vapaasti napsia itselleen. Olemme lukuisille koululaisille opettaneet, mikä on 
oregano, kun he ovat syömässä kaupasta ostamaansa välipala-pizzaa puiston pöydän äärellä. 
Alueen nykyilme on paljon viihtyisämpi ja monet alueen käyttäjät ovat kehuneet, että “on paljon 
mukavampaa kulkea näillä nurkilla, kun on nättiä”. 

Muutaman kerran kesässä järjestämme kitkentätalkoot. Talkoot ovat tärkeät! Rikkaruohojen 
kitkentä porukalla on tosi antoisaa puuhaa; vierekkäin kykkiessä pääsee vieraammankin ihmisen 
kanssa helposti jutun alkuun. Tuttujen kanssa tulee päivitettyä kuulumiset. Parin-kolmen tunnin 
ahkeroinnin jälkeen on sitten talkookahvien ja voileipien aika. Se on palkka tehdystä työstä ja ehkä 
se tärkein osa talkoita. Yhteenkuuluvaisuuden tunne ja ilo tehdystä hyvästä työstä tiivistyy tähän 
hetkeen. Jokainen osallistuja nauttii näkemästään aina myöhemminkin, kun kulkee “meidän 
puistossa” ja näkee istuttamansa tai hoitamansa perennan kukoistuksen.

6.2. Kudonta - hyvää terapiaa
Asukasliikkeellä on käytössään kahdet kangaspuut, jotka ovat perintöä 1980-90-luvulla Seppälän 
Talossa toimineilta asukas- ja kotiseutuyhdistyksiltä. Sieltä rojujen alta ne löytyivät - aika 
hyväkuntoisina, kun yläkertaa alettiin siivota ja kunnostaa asukastilaksi.
Räsymattojen suosio sisustuksessa on jälleen nousussa ja kutojia on riittänyt aika mukavasti.
Asukasliike on saanut lahjoituksena sekä valmiita matonkuteita että kankaita ja vaatteita, joista 
kuteita voi leikata.
Kangaspuista ja kudonnasta vastaava henkilö huolehtii loimen hankkimisesta ja sen kangaspuihin 
luonnista. Hän neuvoo ja auttaa kutomiseen liittyvissä asioissa, korjaa mahdolliset viat 
kangaspuissa ja hoitaa laskutuksen.
Kangaspuilla voi kuka tahansa käydä kutomassa valmiiksi luotuun loimeen. Ensikertalaisille ja 
kudonnan noviiseille on saatavissa opastusta ja neuvoja kädestä pitäen - kynnys kutomisen 
aloittamiseen on matala. Kudontaan varataan vuoro ja kutoja maksaa asukasliikkeelle 
käyttämänsä loimen hinnan. Päivämaksua ei ole otettu. Kudontamaksu maksetaan suoraan 
asukasliikkeen tilille. 
Toistaiseksi on kudottu enimmäkseen mattoja, mutta jokunen poppanaliinakin on tehty. Juuri on 
saatu valmiiksi hyväntekeväisyytenä kudotut keinutuolimatot paikalliseen palvelutaloon (kuteet 
leikattiin vanhoista terveyskeskuksen verhoista - kierrätystä parhaimmillaan). 
Yksi matonkudonnan teemapäivä on myös pidetty.

6.3. Seppälän Puuhaamo
Seppälän Puuhaamo on aikuisille suunnattu avoin askartelu- ja käsityötila. Ovet ovat avoinna 
parittomien viikkojen sunnuntaisin klo 10-14, jolloin tilassa voi käydä tekemässä omia projektejaan 
tai poiketa kahvilla ja katsomassa, mitä töitä muut tekevät.
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Silloin tällöin järjestetään myös ohjattuja tuokioita, joita myös osallistujat itse voivat halutessaan 
vetää. Teematuokiot, kuten muukin tilan käyttö on kävijöille maksutonta. Materiaalimaksuja 
kerätään vain silloin, jos työhön joudutaan ostamaan materiaalia tai erikoisvälineitä.
Puuhaamosta löytyy jonkin verran lahjoituksena saatua materiaalia: kankaita, korutarvikkeita ja 
monenlaisia askartelumateriaaleja. Nämä kaikki ovat maksuttomasti käytettävissä 
puuhaamolaisten töihin. Käytettävissä on lisäksi kaksi ompelukonetta. 
Seppälän Puuhaamon tiedotus- ja ajatustenvaihtokanavana toimii nimeään kantava facebook-
ryhmä, jossa myös ohjatuista tuokioista tiedotetaan. 
Tähänastisia ohjattuja tuokioita on järjestetty mm. mosaiikkitöistä, kankaan värjäyksestä, korujen 
teosta, vaatteiden ompelusta, kuvan siirrosta kankaalle, himmelin valmistuksesta, matonkuteiden 
leikkauksesta ja kehräyksestä.
Puuhaamon toimintaa koordinoi yksi asukkaista ja säännöllisesti kävijöitä on parisenkymmentä.

6.4. Musiikki
Musiikilla on pitkät perinteet Kyrölän kaupunginosassa. Jo 1970-luvulta asti on paikallinen 
Tanhuniityn asukasyhdistys viettänyt omaa kyläjuhlaa, jossa musiikki on raikunut iltapäivästä 
myöhään iltaan asti. Lähistöllä asuu monia aktiivisia musiikin harrastajia ja myös muusikoita, joten 
musiikki toimii merkittävänä asukkaita yhdistävänä tekijänä alueella.

6.4.1 Seppälä LiveS, elävän musiikin illat
Pienimuotoinen akustisen live-musiikin tapahtuma järjestettiin Seppälän Talossa jo neljännen 
kerran 10.4.2016. Elävän musiikin illoissa on esiintyjinä paikallisia yhtyeitä, ammattilaisia ja 
harrastajia. Kyseessä on matalan kynnyksen esiintymishetki, jossa myös aloittelijat saavat 
esiintymiskokemusta.
Illan mittaan esiintyy yleensä kolme-neljä yhtyettä. Esiintyjät tulevat pullakahvipalkalla. Tosin 
pitkämatkalaisille on sovittu maksettavaksi matkakorvausta, mutta toistaiseksi esiintyjät ovat olleet 
omalta paikkakunnalta.
Paikalle mahtuu nelisenkymmentä henkeä. Sisäänpääsymaksua ei kerätä ja pullakahvit tarjotaan 
kaikille.. Vapaaehtoisen kannatusmaksun voi halutessaan maksaa. Maksulla katetaan tarjoilu ja 
mahdolliset esiintyjien matkakulut.
Musiikin järjestelyistä ja esiintyjien kokoamisesta vastaa Tuusulanjärven Popparit ry, joka on yksi 
asukasliikkeen yhteistyökumppaneista.
Toistaiseksi innokkaita esiintyjiä on löytynyt helposti. Kodikas ja tunnelmallinen tilaisuus miellyttää 
myös muusikoita.

6.4.2. Musiikin harjoittelutila Seppälän Talossa
Paikalliset musiikin harrastajat ovat jo pitkään harjoitelleet Seppälän Talossa. Nytkin talon 
yläkerrassa on pieni harjoitteluhuone. Tila ei ole äänieristykseltään musiikin harjoitteluun sopiva, 
mutta soittajien kanssa on sovittu,että musiikin volyymi pidetään riittävän hiljaisena, jotta talon muu 
käyttö onnistuu samanaikaisesti. 
Musiikin harrastajien myötä on musiikkiohjelmaa saatavissa moniin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

6.5. Kukkaset ja kukka-aita vuodesta 2012
Yksi tapa lisätä hyvän kasvattamista on erilaiset luovat yhteistyömuodot. Heräsi ajatus myytävästä 
tuotteesta, jonka tuotosta osa menisi johonkin hyvään tarkoitukseen. Viihtyisän kaupunkikuvan 
luomisessa vihreydellä ja kukkasilla on tärkeä merkitys ja siitä lähti suunnitelma etenemään. 
Kysyimme kumppaniksi Järvenpään Kukkataloa ideana kehittää kukkakimppu, jonka ostaja tekee 
hyvää kukkakimpun saajan lisäksi Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -asukasliikkeelle, kauppiaalle ja 
kaupungin asukkaille sekä siellä liikkuville.
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Yhteisten suunnittelutuokioiden jälkeen Kukkatalo ideoi vuodenaikojen mukaan vaihtuvan 
asukasliikkeen nimikkokukkakimpun. Kokeilimme ajatusta ensimmäisen kerran kukkaseppeleellä, 
joka lahjoitettiin vuosipäiviään viettävälle asukasliikkeen perustajajäsenelle. Siitä suunnitelma eteni 
niin, että nyt jokaisesta ostetusta Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -kimpusta Kukkatalo lahjoittaa yhden 
kesäkukan istutettavaksi jonnekin kaupungin alueelle. Istutuspaikat valitaan yhdessä 
asukasliikkeen väen ja Kukkatalon kanssa. Kukat sijoitetaan paikkoihin, joissa niitä tarvitaan, joissa 
ne kaunistavat kaupungin ankeita kohtia ja joiden läheltä löytyy kukille vapaaehtoiset kastelijat.
Alusta asti kiinnitimme huomion kaupungin rumimpaan aitaan, joka on keskeisellä paikalla 
Mannilantien ja Sibeliuksenväylän risteyksessä. Aita rajaa vähäisessä käytössä olevaa yksityistä 
parkkipaikkaa. Asukasliike on vuosien aikana koristanut aitaa kukkasin koristelluilla kumisaappailla 
(2013), käsilaukuilla (2014), polkupyörillä (2015) ja tuoleilla (2016). Kuvat kukista ovat levinneet 
sosiaalisessa mediassa ympäri maailmaa. 
Keskeisenä ajatuksena on myös kierrätys, joten niin saappaat kuin käsilaukutkin olivat käytettyjä, 
rikkinäisiä ja omistajansa tähän tarkoitukseen lahjoittamia. Keräsimme noin 30 käytöstä poistettua 
ja rikkinäistä polkupyörää ja maalasimme ne talkoilla. Ennen maalausta poistimme niistä toimivat 
osat, jotka lahjoitimme paikalliselle fillarikerholle. Tuolit olivat menossa kaatopaikalle osto- ja 
myyntiliikkeestä, kun kukaan ei niitä ostanut.

 Kukkaset istutetaan kesäkuun alussa, jolloin on se perinteinen päivä, jonka jälkeen ei enää 
ole hallanvaaraa. 

 Kukka-aidan kastelusta ovat huolehtineet kahtena ensimmäisenä vuonna lähellä sijaitsevat 
yritykset ja vuonna 2015 lähellä asuva vapaaehtoinen toimija. Iloiset, värikkäät, huomiota 
herättävät kukkaset saavat hymyn huulille. 

 Kukat lahjoitetaan Lahjan päivänä elokuun alussa niitä haluaville kaupunkilaisille. 
Polkupyörävuonna 2015 toteutimme myös “Suomen kauneimman kukkapyöräilyreitin”. 
Pyöräiltyään kukkapyörien viitoittaman reitin keskustasta Vanhankylän niemeen (n. 3 km) saattoi 
osallistua kukkalahjakorttien arvontaan. Kukkapyörät huutokauppasimme innokkaille ostajille ja 
niistä saadut varat lahjoitimme Järvenpään Nuorisokeskukselle koulupäivän ruokailua varten.

Pelkomme erilaisista tihutöistä kukkaistutuksia kohtaan osoittautui lähes turhaksi. Vuonna 2015 
aidasta katosi yksi polkupyörä, joka kuitenkin saatiin yleisövihjeiden perusteella nopeasti takaisin. 
Vuonna 2016 muutama tuoli oli ärsyttänyt yöllisiä kulkijoita niin, että ne piti levitellä kukkineen pitkin 
jalkakäytävää. Mutta ennen kuin itse ehdimme apuun, oli aamuvarhaiset kulkijat korjanneet ja 
siivonneet kaikki - hyvä palkitaan hyvällä!

Hyvä kasvaa -kukkakimppuja myydään vuosittain noin 1000 kappaletta. Kukkakaupan 
lahjoittamista kesäkukista vain osa istutetaan aitaan. Loput on jaettu vanhainkotiin, kesällä toimiviin 
päiväkoteihin, asukasliikkeen kumppaneille ja muihin yleisiin paikkoihin. Edellytyksenä on, että 
kukkien saaja huolehtii kastelusta. 

6.6. Vapaaehtoistyötä pakolaisten hyväksi
Järvenpään kaupunki ottaa vuosittain vastaan tätä nykyä 15 kiintiöpakolaista, pääosin yksin tulleita 
alaikäisiä. Heidän kotouttamisestaan vastaa maahanmuuttotoimisto Verso.

Syksyllä 2014 kaupunkiin muutti suoraan pakolaisleiriltä iso perhe. Versosta otettiin yhteyttä 
perheen tulevan asuinkaupunginosan asukasyhdistykseen ja Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -
asukasliikkeeseen, jotta naapurustossa tiedettäisiin, keitä tulijat ovat ja osattaisiin suhtautua heihin 
oikein. 

Vaikka varsinaista apua ei pyydetty, paikallinen asukasyhdistys ja Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -
asukasliike päättivät toimia. Perhettä käytiin heti heidän saavuttuaan tapaamassa ja toivotettiin 
heidät tervetulleiksi. Saman tien organisoitiin vaate- ja astiakeräys, jonka avulla perhe sai jo viikon 
kuluttua saapumisestaan lähes kaiken tarvitsemansa niiden perustarvikkeiden lisäksi, jotka 
kaupunki oli heille järjestänyt. Lahjoituksena saadun pesukoneen tuloon meni muutama viikko - 
siihen asti pyykeistä huolehti pari hyvää naapuria.
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Perhe kutsuttiin ja heidät haettiin kotoa asukasliikkeen joulutapahtumaan ja Puuhaamoon sekä 
asukasyhdistyksen tapahtumiin. Heidän luonaan vierailtiin ja heitä tutustutettiin mm. ostoksilla 
käyntiin. Heitä kuljetettiin lääkäriin, apteekkiin, maahanmuuttajille tarkoitettuihin tilaisuuksiin ja 
kaupungin liikuntatoimen järjestämiin liikuntatapahtumiin. Muutaman ensimmäisen kuukauden ajan 
asukasliike toimi merkittävässä määrin maahanmuuttotoimiston apuna perheen kotouttamisessa.

Välillä yhteydet perheeseen vähän hiipuivat, vaikka avun tarvetta riittää vielä pitkään. Jotta 
toimintaa pystytään edelleen jatkamaan, tukirenkaaseen täytyy löytää useampia henkilöitä 
naapurustosta. Alkuvaiheessa yhteydenpidosta huolehti kieliongelmien takia (ranskaa ja swahilia ei 
monikaan osaa) pääosin vain yksi asukasliikkeen aktiiveista ja muun asukasliikkeen rooli lienee 
jäänytkin toistaiseksi perheelle hieman epäselväksi. Saimme onneksi uuden aktiivisuudenpuuskan, 
kun muutama uusi kiinnostui toiminnasta ja olemme tehneet esimerkiksi ruokaa yhdessä, 
perustaneet perheelle puutarhan yhdessä heidän kanssaan. Vispipuuroa ja perennoja, aika 
tärkeitä molemmat.

Järvenpäähän tuli syksyllä 2015 iso joukko alaikäisiä turvapaikanhakijoita. He toivovat kovasti 
yhteyksiä suomalaisiin päästäkseen harjoittelemaan suomen kieltä ja saadakseen tietoja 
suomalaisesta elämäntavasta. 

 Asukasliikkeen “mummot” kävivät paistamassa yhdessä heidän kanssaan lettuja ja 
pannukakkua heidän asuntolassaan.

 Asukasliike on mukana paikallisessa yhdistysten verkostossa, jossa pyritään helpottamaan 
maahantulijoiden kotoutumista eri tavoin.

 Seuraamme juuri käynnistynyttä ystäväperheen toimintaa ja suunnittelemme yhdessä 
toimintatapoja kotoutumisen auttamiseksi.

 Toukokuussa 2016 pidettiin keskusteluilta kokemusten vaihtamiseksi ja uusien 
tukihenkilöiden innostamiseksi. Paikalle saatiin yli 40 ihmistä ja monet heistä ilmoittautuivat 
vapaaehtoisiksi tukihenkilöiksi. 

6.7. Hyvät haltiat
Toiminta-ajatus syntyi syyskuun alussa 2015. Tavoitteena on valmistaa pakolaisille ja paikallisille 
avuntarvitsijoille sukkia, lapasia, pipoja, kaulaliinoja ym. lämpöä tuomaan. Tavoite päivittyy 
vuodenaikojen ja tapahtumien mukaisesti.
Toiminnalliset tapaamiset ovat joka toinen keskiviikko klo 18 - 20 Seppälän Talossa. Hankkeeseen 
voi osallistua myös kotona neulomalla tai lahjoittamalla lankoja toisille neulottaviksi. Pienikin 
lankamäärä on ollut tervetullut. Lankoja ja neulottuja lapasia vastaanotetaan kokoontumisiltoina.
Valmiita töitä on toimitettu valtakunnallisen SPR:n verkoston ja paikallisten toimijoiden kautta avun 
tarvitsijoille satamäärin.
Tapaamisiin osallistuvien määrä vaihtelee 4 – 10. Tunnelma on kotoisa, talo tarjoaa kahvit ja teet.

6.8. Yhteislauluhetket
Syksyllä 2015 eräs laulamisesta innostunut asukas lupautui järjestämään yhteislauluhetkiä 
asukastalossa. Nykyisin noin 6-10 laulamisesta innostunutta kokoontuu säännöllisesti kerran 
kuukaudessa laulamaan yhdessä. Aina silloin tällöin paikalle ilmaantuu myös laulunopettaja oman 
sähköpianonsa kanssa laulua säestämään. 
Kahvitarjoilulla estetään suun kuivuminen. Joskus joku osallistujista tuo omia leipomuksiaan tarjolle 
ja muulloin tarjottavat ostetaan muissa yhteyksissä kerätyillä varoilla.

6.9. Seppälän Talon kirjakerho
Vuoden 2016 alussa aloitti toimintansa Seppälän talon kirjakerho, joka toimii Hyvä Kasvaa 
Järvenpäässä – asukasliikkeen yhteydessä. Kirjakerhoon ovat tervetulleita kaikki lukemisen 
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harrastajat, jotka haluavat jakaa omia ajatuksiaan ja keskustella lukemistaan kirjoista toisten 
kanssa. 
Kirjakerho on avoin kaikille järvenpääläisille ja sitä mainostetaan kirjakerhon omalla facebook-
sivulla, Hyvä kasvaa Järvenpäässä -facebook-sivulla ja lähikylän ilmoitustauluilla.
Kerho on kokoontunut kerran kuukaudessa. Jokaisella tapaamisella on keskusteltu yhdestä 
kirjasta, joka on päätetty hyvissä ajoin etukäteen. Jokainen osallistuja voi ehdottaa ja vaikuttaa 
siihen, mitä kirjoja kerhossa luetaan. 
Kerhossa on tähän mennessä keskusteltu Haruki Murakamin Värittömän miehen vaellusvuosista, 
Nikolai Gogolin Nenästä sekä Pirkko Saisin Punaisesta erokirjasta. Keväällä keskustellaan vielä 
John Boynen Tarkoin vartioidusta talosta sekä John Steinbeckin Matkasta Charlien kanssa. 
Vanha puutalo antaa leppoisat ja inspiroivat puitteet keskusteluille tee- tai kahvikupposen äärellä. 
Nyt juuri kirjakerho on tauolla ja etsii uutta vetäjää, varmasti sellainen löytyy.

7. Toiminnan kuvaus - antoisa urakka
Asukasliikkeen toimintatapaa tuskin olisi tullut kuvattua ilman Oikeusministeriön 
rikoksentorjuntaryhmältä tullutta patistamista. He saivat meidät ymmärtämään toimintamme 
paikallista laajemman merkityksen ja rohkaisivat meitä tekemään avustusanomuksen 
toimintamallimme kuvaamisprojektille. 

Avustuksen anominen, siihen liittyvät paperityöt, tehdyn työn valvonta, aikatauluttaminen  ja 
raportoiminen varsinaisen toimintamallin kuvaamisen lisäksi tuntui aluksi isolta ja raskaalta 
urakalta.

Projektiin saamamme avustus antoi työllemme ryhtiä ja selkeän tavoitteen. Meillä oli virallinen lupa 
ja oikeus keskittyä tähän työhön ja ennen kaikkea järjestää hyvät työskentelyolosuhteet ja turvata 
siten osallistujien jaksaminen. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että pystyimme vetäytymään 
rauhallisiin ja miellyttäviin tiloihin (ja valmiiden aterioiden äärelle) pitemmiksi rupeamiksi asioita 
syventämään ja kuvaamaan.  Olemme viettäneet Tehisten porukalla monta kokonaista 
lauantaipäivää toimintamallin kuvaamisen parissa, tekstejä on tuotettu näiden päivien välillä ja 
yhdessä on kommentoitu ja täydennelty tuotoksia. 

Työtä tehdessä tuli perusteellisesti mietittyä ja kiteytettyä toimintamme periaatteita, arvoja ja 
vahvuuksia. Samalla vahvistui omakin käsityksemme toimintamme ainutlaatuisuudesta, 
kestävyydestä ja järkevyydestä, samoin kuin usko siihen, että toimintatapamme soveltuu minne 
tahansa ja todennäköisesti myös onnistuu jo käytännössä koettujen vahvojen ja luotettavien 
periaatteiden avulla.
Eri osaajien tekemän työn korvauksista päätimme perustaa Hyvä Kasvaa Järvenpäässä -
Toipumisrahaston, jonka avulla käymme hakemassa lisää voimia ja intoa sopivilta kursseilta, 
vierailuilta, tutustumiskäynneiltä tms. - tässä vaiheessa urakka alkoi kokonaisuudessaan tuntua jo 
antoisalta :)


