OLIPA KERRAN KOLME JÄRVENPÄÄLÄISTÄ,
JOILLA OLI UNELMA KAUNIIMMASTA
KOTIKAUPUNGISTA, YHDESSÄ TEKEMISESTÄ
JA HAUSKOISTA TEMPAUKSISTA

Mitä jos
lopetamme
valittamisen
ja ryhdymme
tekemään?
Näin syntyi
Hyvä kasvaa
Järvenpäässä,
nyt se elää
ja kasvaa
Kolmesta on kasvanut noin
parinkymmenen hengen tehoryhmä,
ja Hyvä kasvaa Järvenpäässä on tullut
tutuksi tuhansille.

Haluatko sinä kasvattaa hyvää?
Jatka lukemista.
Opi meiltä ja tee ihan
omannäköinen asukasliike.

Kysy mitä vain, autamme mielellämme:
Hyvä kasvaa Järvenpäässä
www.hyvakasvaajarvenpaassa.fi
info@hyvakasvaajarvenpaassa.fi
Facebook.com/hyvakasvaajarvenpaassa
Instagram: @hyvakasvaajarvenpaassa
Twitter @HyvaJarvenpaa

TEHTYÄ 1
Kyrölän Syötävän hyvä puisto
ja kukka-aidan tempaukset
Kukkia ja talkoita
Hommat käynnistyivät Kyrölän kierrätyspisteen istutuksista. Järjestimme ensimmäiset talkoot. Seuraavaksi katseemme
kääntyivät epäsiistiin joutomaahan lähikaupan tontilla. Päätimme tehdä siihen
Syötävän hyvän puiston, ja puuhaan
tarjoutui mukaan YLEn Sissipuutarhuritohjelma. Saimme hurjan määrän lahjoituskasveja asukkailta, iloisen joukon
talkoolaisia ja rutkasti median huomiota.
Syötävän hyvään puistoon istutettiin kukkien lisäksi tietysti satoa tuottavia kasveja:
herukkapensaita, omenapuita ja yrttejä.
Puiston sydän on pöytä ja penkit, joilla voi
viivähtää vaikka syömässä jätskit ystävien
tai perheen kanssa.

Suomen ensimmäinen brändätty kukkakimppu, Hyvä kasvaa -kukkakimppu,
yhteistyössä yritysystävämme Järvenpään
Kukkatalon kanssa tuottaa joka vuosi noin
1 000 kesäkukkaa, jotka on istutettu
kaikkien iloksi kaupungin keskustaan
kukka-aidalle. Kukkia on ollut tähän
mennessä kumisaappaissa, käsilaukuissa,
polkupyörissä ja tuoleissa. Kesän lopulla
kukat on lahjoitettu halukkaille tai huutokaupattu hyvään tarkoitukseen. Huumorin
pilke silmäkulmassa tehty kukkaistutus on
säästynyt ilkivallalta ja saanut niin järvenpääläisten huomion kuin valtakunnallistakin näkyvyyttä.
Haluatko sinä kotikaupunkiisi valvontakameroita vai yhdessä tehtyjä, hauskoja
kukkaistutuksia? Kartoita paikat ja mahdolliset yritysystävät ja löydä oma tapasi
torjua ilkivaltaa.

TEHTYÄ 2
Seppälän talo
Yhteistoiminnalle vauhtia
Saimme käyttöömme vanhan, kaupungin
käytöstä poistuneen terijokelaishuvilan,
ensin yläkerran ja myöhemmin alakerran. Talkootyöllä ja kaupungin antamilla
tarvikkeilla teimme tiloissa pintaremontin.
Asukkailta saatiin lahjoituksina kaikki
tilassa tarvittavat kalusteet, varusteet ja
astiat, jopa 50 hengen tilaisuuksiin.
Hoidamme taloa kokonaan talkoovoimin.
Siellä kokoonnumme yhteisiin harrastuksiin, keskusteluiltoihin ja tapahtumiin
– tutustumme toisiimme ja viihdymme
yhdessä.
Seppälän talossa tapahtuu
Yläkerran Puuhaamossa kudomme mattoja
ja poppanoita, teemme erilaisia käsitöitä ja
askartelemme säännöllisesti sekä pidämme

kursseja. Kaikki materiaalit saamme lahjoituksina, niitä tulee tulvimalla. Yläkerrassa
viihtyvät myös lähialueen muusikot sekä
monikulttuurinen partiolippukunta.
Avarassa alakerrassa pidämme kokouksia
ja järjestämme tapahtumia, kuten neulomistalkoita, joissa valmistetaan sukkia ja
lapasia pakolaisten ja muiden avun tarvitsijoiden käyttöön, pidetään akustisen
musiikin live-iltoja ja yhteislaulutuokioita.
Vuokraamme tilaa erilaisiin tilaisuuksiin
ja perhejuhliin ja tuloilla huollamme tilaa.
Seppälän talon käyttö lisääntyy ja monipuolistuuu koko ajan. Palaute on ollut
innostunutta ja myönteistä - mummolatunnelma lämmittää mieltä!
Matalan kynnyksen kodinomaista
tilaa tarvitaan!

KYSY, OLISIKO SINUN
KAUPUNGILLASI
MAHDOLLISUUS AUTTAA
SOPIVAN TILAN
LÖYTÄMISESSÄ!

TEHTYÄ 3
Välittämistä ja hyvää tahtoa
Maahanmuuttajat sujuvasti naapureiksi
Järvenpään kaupungin maahanmuuttajatoimisto Verso otti meihin yhteyttä, sillä
lähelle Seppälän taloa oli muuttamassa
6-henkinen kiintiöpakolaisperhe. Versossa
toivottiin perheen kotouttamiseen apua, ja
siellä tiedettiin, että asukasliike on ketterätoiminen ja meillä aktiiveilla monipuolista
osaamista. Viikossa olimme organisoineet
keräyksen, jossa vastaanotimme kotitaloustavaroita ja vaatteita. Lisäksi löysimme
hyväntahtoisia ihmisiä auttamaan tulkkauksessa, pyykinpesussa sekä kaupassa,
lääkärissä ja kirjastossa asioimisessa.
Ihmiset haluavat auttaa
Suuren pakolaisvirran maahantullessa
asukkailla heräsi tarve auttaa. Organisoimme
verkostomme kanssa vaate- ja tarvikekeräyksen, ja tuloksena oli tavaravyöry.
Vajaan viikon kestäneessä keräyksessä tyhjänä olleen päiväkodin huoneet täyttyivät
lattiasta kattoon tavaraa pursuavista pahvilaatikoista, säkeistä ja kasseista. Tämän
vyöryn järjestelyyn meni kolme kuukautta.
Kun vastaanottokeskuksia avattiin eri
puolilla Etelä-Suomea, lähetimme satoja
ja satoja pahvilaatikollisia eteenpäin.

Kaupunki olemme me, asukkaat. Mitä
kaupunki omistaa, sen me asukkaat omistamme. Rahanarvoista tavaraa jää yli joka
kuntaorganisaatiossa vaikkapa päiväkotien
sulkemisessa, koulujen lopettamisessa,
muutoissa ja muutoksissa. Kunnalla harvoin on ylimääräisiä käsipareja hyödyntämään käytöstä poistettua tai vanhentunutta
mutta vielä käyttökelpoista tavaraa, vaan se
uhkaa mennä jätteeksi. Asukasliikkeellä on
monipuolinen verkosto, eri-ikäisiä ihmisiä
ja monen asian osaajia, joten tavara löytää
helposti uuden osoitteen ja käyttökohteen.

Kierrätetään
hyvää
- säästetään
luontoa

Tee itse saat muutoksen
aikaan heti.

Yhdessä tekemisestä
tulee hyvä mieli.

Näin pääset alkuun
1. Valitse kohde, johon haluat muutosta.
2. Kuvaa tarpeet ja haluamasi muutos.
3. Selvitä, keitä muita asia koskee.
4. Kutsu osalliset yhteen.
5. Viesti, viesti ja viesti.
6. Suunnitelkaa yhdessä,
miten muutos tehdään.
7. Varmistakaa, saatteko mukaan riittävästi
innostuneita tekijöitä.
Näin saadaan aikaan
1. Jaetaan työt: joka osaa ja haluaa,
se tekee ja vastaa.
2. Tehdään työsuunnitelma ja
aikataulu kaikille tiedoksi.
3. Hankitaan materiaalit
– kierrätys ja uusiokäyttö etusijalla.
4. Kutsutaan ihmiset mukaan.
5. Järjestetään talkoot hyvin eväin.
6. Viesti, viesti ja viesti.

Tutustut uusiin ihmisiin.
Saat enemmän kuin annat.
Yllätyt iloisesti.
Asukasliikkeen
tarkoitus on saada
asukas liikkeelle.

Näin se pysyy elossa
1. Järjestetään avajaiset tai esittelytilaisuus.
2. Kutsutaan kaikki nauttimaan
lopputuloksesta.
3. Käydään pelisäännöt läpi.
4. Esitellään ne, jotka pitävät
huolta kohteestamme.
5. Vaalitaan yhdessä aikaansaannostamme.
6. Viestitään aktiivisesti
– hyödynnetään sosiaalista mediaa
Tärkein juttu: Uskalla tarttua asioihin ja ryhdy
tekemään muutosta. Houkuttele tai kutsu muita
mukaan.
Toiseksi tärkein juttu: Kannattaa tehdä vain
niitä asioita, joista riittävän moni innostuu.
Syömään! Hyvä ruoka talkoissa tuo hyvän
mielen - etsi yritysystäväksi herkkuleipomo tai
kahvila.

Asukasliike
ja kaupunki
Hyvä kasvaa -asukasliikkeen
odotukset kaupungilta
Yhteistoiminnalle
vauhtia

Asiat, joita tarvitaan, ovat pieniä asioita isolle
kaupunkiorganisaatiolle mutta isoja asioita
pienelle asukasliikkeelle. Tarvitaan myönteistä
suhtautumista, pieniä yhteistyön eleitä ja tekoja:
yksi yhteyshenkilö sujuvaan yhteistyöhön,
asiantuntija-apua, materiaaliapua tai työvälineitä,
ehkä eväitä talkoisiin tai tilaisuuksiin.
Kerro kaupungin johdolle hyödyt.
Miten kotikaupunkisi hyötyy?
1. Asukkaista tulee tyytyväisempiä.
2. Kaupunkikuva on houkuttelevampi.
3. Tarjolla on talkoita yhteiseksi hyväksi
– enemmän yhteisöllisyyttä.
4. Rahaa säästyy.
5. Ilkivalta vähenee – turvallisuus lisääntyy.
6. Kaupungin hyvä maine houkuttelee uusia
asukkaita.
“Jokaisessa Suomen kunnassa pitäisi toimia
kuten Järvenpäässä tehdään.” Erkki Kukkonen,
Järvenpään kaupunginjohtaja
“Kunta ei voi tuottaa yhteisöllisyyttä, se syntyy
asukkaiden kesken.” Anju Asunta, Järvenpään
kaupungin viestintäpäällikkö

Asukasliike ja
yritysystävät
Markkinointiyhteistyötä
ja ideoita
Asukasliikkeelle
yritys on
tärkeä tuki
Asukasliike tarvitsee ystäviä ja kumppaneita –
ihmisiä, päättäjiä ja yrityksiä – joiden yhteinen
tavoite on, että ihmiset viihtyvät kaupungissamme.
Meillä on yritysystävinä graafinen suunnittelija,
painotalo, kukkatalo, kakkutalo ja rautakauppa.
Tämän päivän maailmassa ei pärjää ilman hyviä
kumppaneita, ja mitä isompi verkosto, sitä enemmän voimme tehdä.
Yritysystävyys on muuta kuin rahaa, se on yhdessä
tekemistä, ideointia ja nauttimista, kun asukkaat
ja vieraat viihtyvät. Yhteistyö lisää yrityksen tunnettuutta ja hyvää mainetta - tuloksena uusia tai
pysyvämpiä asiakkaita.
“Olen saanut yritysyhteistyön kautta paljon positiivisia asioita, kukkakimpusta markkinointiyhteistyötä, kivan verkoston, uusia ajatuksia ja
hyviä näkökulmia omaan liiketoimintaan. Tämä
on tosi hauskaa ja tuo piristystä arkeen.” Saija
Sitolahti, Järvenpään Kukkatalo.

Asiakkaita, yhteishenkeä
ja mainetta

Kuvat: Kaisu Jouppi

Kun aletaan tekemään
tärkeitä asioita
tapahtuu

HUPS, miten näin kävikään?
Miksi Kyrölästä tuli vuoden 2013 kylä?
Miksi kaksi aktiivia sai kutsun tasavallan
presidentin itsenäisyyspäivän juhliin?
Miksi YLEn Sissipuutarhurit kiinnostui
meistä?
Siksi, että me olemme asukasliike,
emme yhdistys.
Asukasliikkeen voima on siinä, ettemme ole
”yhden asian yhdistys”. Meidän on mahdollista
toteuttaa hanke jos toinenkin, aina kun siihen
löytyy innostuneita tekijöitä.
Asukasliikkeenä pistämme asioihin vauhtia:
• Olemme ketteriä, tehokkaita ja nopeita.
• Voimme tarttua mihin tahansa,
mikä todetaan tärkeäksi tai mielenkiintoiseksi.
• Kuka tahansa – sinä, minä tai joku muu
– voi aloittaa hyvän hankkeen ja tuoda esille
kehitettäviä asioita – verkostot ovat valmiina
ja viestintä toimii nopeasti.
• Sinä voit sitoutua mukaan siihen, mikä on
sinulle tärkeää, innostavaa ja mahdollista.
• Voit antaa aikaasi sen verran kuin pystyt ja
haluat ja silloin kuin haluat.
• Jokaisella on vastuu vain siitä,
mihin on itse lupautunut.

Hyvä jatkaa
kasvamista
Kiitos Helsingin rakennusvirastolle
Hyvä kasvaa -liikkeen nimestä.
Tervetuloa Keravan Hykke eli
Hyvä kasvaa Keravalla, jolla on ihan
omat tavoitteensa ja kohteensa.
Hyvä kasvaa -toimintamallilla voidaan
ratkaista monia epäkohtia tai toteuttaa
yhteinen unelmia missä vain.
Usko pois. Näin voi käydä teilläkin.
Aloita jo tänään!

Pistetään yhdessä
hyvä kasvamaan
koko Suomessa!

OLE SINÄ
SE MUUTOS,
JOTA HALUAT.

KÄÄRI HIHAT,
RYHDY TEKEMÄÄN
JA KAS,
HYVÄ ALKAA
KASVAA.

Hyvä kasvaa järvenpäässä
www.hyvakasvaajarvenpaassa.fi
info@hyvakasvaajarvenpaassa.fi
Facebook.com/hyvakasvaajarvenpaassa
Instagram: @hyvakasvaajarvenpaassa
Twitter @HyvaJarvenpaa

