
 

 

 

 

 

 

 

Call for Papers 

Kansalaistoiminta.NYT kokoaa kansalaistoiminnan tekijät, kokijat ja tutkijat Jyväskylään. Valtakunnallisen 

tutkimus- ja kehittämispäivän ohjelma haastaa kyselemään ja kyseenalaistamaan käsityksiä 

kansalaistoiminnasta. Tuottaako vapaaehtoistoiminta aina yhteistä hyvää? Millaisia arvoja 

kansalaistoimintaan liittyy? Mikä ruokkii yhteenkuuluvuutta, mikä eriarvoisuutta? 

Keskusteluun virittävät yliopistonlehtori Henrietta Grönlundin yleisöluento, tutkimus- ja 

kehittämisteemaiset työpajat sekä vuorovaikutteinen keskustelupaneeli vapaaehtoistoiminnasta. 

Haluatko esitellä omaa tutkimustasi, kehittämishanketta tai kansalaistoiminnan innovaatiota jossakin 

työpajassa? Lähetä esityksesi tiivistelmä eli abstrakti (pituus max. 150 sanaa) suoraan valitsemasi työpajan 

vetäjälle 30.9.2017 mennessä. Työpajat vetäjineen on listattu alle. Mukaan hyväksytyt esitykset ilmoitetaan 

6.10.2017 mennessä. Ohjelman, ilmoittautumisohjeet, työpajojen kuvaukset ja muuta tietoa tapahtumasta  

löydät osoitteesta 

http://www.yhdistystori.fi/katonyt/ 

Työpajat ja niiden vetäjät Kansalaistoiminta.NYT -tapahtumassa: 

Tuettu vapaaehtoistoiminta 
Sari Välimäki, hyvinvointikoordinaattori, Jyväskylän kaupunki  
Anne Laimio, työnohjaaja/yrittäjä, J. Aaristo Oy 
 
Hyväntekeväisyys 
Veli-Matti Salminen, tutkija, Kirkon tutkimuskeskus  
 
Muutos ja liike 
Hannu Itkonen, professori, Jyväskylän yliopisto  
Mikko Simula, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto 
 
Aatteet ja arvot 
Päivi Pirkkalainen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto  
Sanna Vierimaa, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto  
 
NIMBY/YIMBY  
Tapio Litmanen, professori, Jyväskylän yliopisto 
 
Yhteenkuuluvuus 
Miikka Pyykkönen, professori, Jyväskylän yliopisto  
Sonya Sahradyan, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto  

http://www.yhdistystori.fi/katonyt/


 
Työpajojen kuvaukset 
 
Tuettu vapaaehtoistoiminta 
Sari Välimäki, hyvinvointikoordinaattori, Jyväskylän kaupunki 
Anne Laimio, työnohjaaja/yrittäjä 
annelaimio@gmail.com 
 
Tuettu vapaaehtoistoiminta lähtee siitä käsityksestä, että vapaaehtoistoiminta on kansalaisoikeus. Jokaisella 
pitäisi olla elämäntilanteesta, terveydentilasta tai esimerkiksi kielitaidosta riippumatta mahdollisuus tehdä 
itselleen merkityksellistä vapaaehtoistyötä, vaikuttaa haluamiinsa asioihin ja osallistua oman yhteisönsä 
kehittämiseen.  
 
Vapaaehtoistoiminta on väylä kotoutumiseen, kuntoutumiseen ja työllistymiseen. Erityisryhmien kohdalla 
kestävien toiminnan rakenteiden ja johtamisen merkitys korostuu. Tuetun vapaaehtoistoiminnan 
kehittämiselle on nyt erityinen tarve, kun yhteiskunnassa puhutaan osallistavan sosiaaliturvan kehittämisestä 
ja kotoutumisen edistämisestä. 
 
Työpajassa tarkastellaan, minkälaisia rakenteita tuettu vapaaehtoistoiminta edellyttää sekä 
kehittämistoiminnan tilaa. 
 

Hyväntekeväisyys 
Veli-Matti Salminen, tutkija, Kirkon tutkimuskeskus 
veli-matti.salminen@evl.fi 
 
Hyväntekeväisyys ja auttaminen ovat kenties vahvimmin hyväksyttyjä kansalaistoiminnan muotoja ja niihin 
osallistuminen on kevyimmillään vaikkapa kuukausilahjoittamista. Mitä muuta hyväntekeväisyys merkitsee 
kansalaistoiminnan kentässä? Suomalaisen yhteiskunnan historiassa heikompiosaisten auttaminen on ollut 
lähiyhteisöjen ohella laajalti kirkon ja kansalaisjärjestöjen vastuulla. Käytännössä monet sosiaaliseen tukeen 
liittyvät tehtävät siirtyivät kuntien hoidettaviksi 1800-luvun lopulla. Hyvinvointivaltion rahoituskriisin ja 
julkisen sektorin roolin heikentymisen myötä 2000-luvun taitteessa katse on jälleen kääntynyt 
kansalaisjärjestöjen, vapaaehtoistoiminnan ja kirkon diakonian suuntaan. Julkisen sektorin ratkaisuissa 
haetaan nimenomaan täydentäviä menetelmiä ja aukkojen paikkaajia. Kyse on laajemmin sosiaalityön 
uudelleen järjestämisestä, jossa erilaisten toimijoiden roolit tulevat puntaroitavaksi. Miten auttamistyö 
organisoidaan nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa? Työpaja haastaa pohtimaan kansalaistoiminnan 
paikkaa tässä kokonaisuudessa.  
 

 

Muutos ja liike  

Hannu Itkonen, professori, Jyväskylän yliopisto 

Mikko Simula, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto 

mikko.simula@jyu.fi 

 

Työryhmässä paneudutaan yhteiskunnallisten liikkeiden historialliseen muutokseen. Keskeisenä 

pyrkimyksenä on tarkastella kansalaistoiminnan murroskohtia ja siirtymiä toimijakentässä. Tarkastelu 

pohjautuu osallistujien pitämiin alustuksiin ja niitä käsitteleviin keskusteluihin. Alustuksia toivotaan 

tutkijoilta, yhdistysten käytännöntoimijoilta ja järjestötoiminnan asiantuntijoilta. Työryhmä on hyödyllinen 

kansalaistoiminnan historiallisesta muutoksesta kiinnostuneille ja yhdistyksen historian kirjoittamista 

suunnitteleville. 
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Aatteet ja arvot 

Päivi Pirkkalainen, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto  

Sanna Vierimaa, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto  

paivi.pirkkalainen@jyu.fi 

 

Kansalaisyhteiskunta on vapaaehtoisen yhteistoiminnan alue, jonka toimintaa leimaa oma-aloitteisuus, 

pakottamaton osallistuminen ja itsehallinnollisuus. Vapaaehtoistoiminnan takana on monenlaisia 

maailmankatsomuksia, arvoja ja aatteita, osin poliittisiakin tavoitteita. Monimuotoinen kansalaisyhteiskunta 

onkin demokraattisen järjestelmän yksi kulmakivistä. Vapaaehtoistoimintaa usein luonnehditaan 

yleishyödylliseksi, mutta onko kaikki vapaaehtoistoiminta todellisuudessa yleishyödyllisyyteen tähtäävää? 

Vapaaehtoistoiminnalla voidaan tähdätä rajattujen tavoitteiden saavuttamiseen, tiettyjen ihmisryhmien 

etujen ajamiseen. Voiko tämän kaltaisesta toiminnasta tulla ulossulkevaa ja syrjivää? Jos, niin missä menee 

yleishyödyllisyyden ja ulossulkemisen rajat, ja kuka ne määrittää? Kansalaisyhteiskunnan vapauden nimissä 

organisoituu myös aatteita ja ryhmiä, jotka ajavat toisien ryhmien oikeuksien rajoittamista – kuten nyky-

Suomessakin jalansijaa saaneet erilaiset ääriliikkeet. Keskustelua käydään siitä, missä menee tällaisten 

ryhmien toiminnan laillisuuden raja.   

Tässä työpajassa pohdimme vapaaehtoistyön arvoja ja aatteita ja tarkastelemme vapaaehtoistoimintaa 

kriittisesti. Työpajassa pohdimme lisäksi vapaaehtoistoiminnan yhteiskuntapoliittista merkitystä sekä 

erilaisten ryhmittymien näkemyksiä vapaaehtoistoiminnasta.   

 

NIMBY/YIMBY  

Tapio Litmanen, professori, Jyväskylän yliopisto 
tapio.a.litmanen@jyu.fi 
 
Suomalaiseen kielenkäyttöön livahtanut vierasperäinen akronyymi NIMBY (Not In My Backyard).  Se on sekä 
kuvaava termi paikalliselle vastustukselle että toimiva leimakirves kansalaisliikehdinnän arvon vähättelyyn. 
Termin yleistyminen ylitse kielirajojen kertoo ilmiön yleiskulttuurisesta olemuksesta. Riippumatta 
vaihtelevista sosio-kulttuurisista olosuhteista tietyntyyppisiä vastustus- tai vaatimusliikkeitä esiintyy. 
Yleisemmin termi esiintyy keskusteluissa, kun vaikkapa maankäytön suunnittelua tai infrastruktuurihanketta 
nousee vastustamaan asukasliike. YIMBY puolestaan (Yes In My Backyard) saattaa nousta yksittäistä NIMBY 
vastaan – osoittamaan, kuinka toisenlaisia näkemyksiäkin asiasta on. Yksittäisen YIMBYn poliittinen viesti voi 
olla liberaali ajatus, että ei-toivottu hanke onkin joidenkin asukkaiden mielestä toivottava tai sitten viesti voi 
olla hyvinkin markkinahenkinen, että erilaiset kehityshankkeet ovat tervetulleita paikallisesti.  
Työryhmään toivotaan mukaan kansalaisia, kansalaisryhmiä, asiantuntijoita, viranomaisia ja tutkijoita 
keskustelemaan NIMBYistä ja YIMBYistä. Oletko ollut mukana tällaisessa liikkeessä ja haluat reflektoida 
esitelmän muodossa kokemuksiasi? Tutkitko parhaillaan jotain kiinnostavaa tapausta, joka voidaan luokitella 
NIMBYksi tai YIMBYksi? Oletko kenties kyllästynyt termeihin ja haluat kyseenalaistaa termien mielekkyyden 
kuvaamaan reilusti todellisuutta? Tarvitaanko kenties termien teoretisointia, joka kytkee tämän tavan 
käsitteellistää kansalaistoiminta laveammin yhteiskuntakehitykseen? Olemmeko jättämässä taakseen tämän 
käsitteellistämistavan ja uusien termien lanseeraaminen on paikallaan? Eri tavoin aihepiiriä kartoittavat 
paperit, alustukset ja analyysit auttavat rakentamaan kiinnostavan työryhmän. 
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Yhteenkuuluvuus / Social cohesion 

Miikka Pyykkönen, professori, Jyväskylän yliopisto    

Sonya Sahradyan, tohtorikoulutettava, Jyväskylän yliopisto   

sonya.s.sahradyan@jyu.fi 

Työpajan kielet ovat suomi ja englanti. 

Yhteisöissä yhteenkuuluvuus perustuu monesti vahvaan kulttuuriseen samankaltaisuuteen ja sen mukaisiin 

siteisiin. Se voi mennä jopa niin pitkälle, että yhteisöön kuuluvilta oletetaan samanlaista vaatetusta ja 

samanlaisia arjen elämäntapavalintoja (ruoka, rukoilu, taiteen kuluttaminen jne.). Yhteiskunta koostuu 

monista yhteisöistä, joilla kaikilla saattaa olla melko tiukatkin kulttuuriset kuulumisen ja toimimisen kriteerit, 

kuten vaikkapa uskonnolliset ja ekologiset yhteisöt tai alakulttuurit. Niinpä yhteiskunnassa 

yhteenkuuluvuuden tulee muodostua aina osittain niin sanotuista heikoista siteistä. Toisin sanoen 

elämäntapojen, asenteiden tai uskomusten samanlaisuus ei toimi yhteenkuuluvuuden ainoana tai edes 

välttämättä tärkeimpänä kriteerinä. Mukaan astuvat hallinto, poliittinen ja talousjärjestelmä sekä lait. 

Yhteenkuuluvuuteen vaikuttavat toki myös kulttuurisen alueelle kuuluvat asiat, kuten kieli, normit ja arvot.  

Yksi yhteiskuntien keskeinen kysymys on aina, miten se muodostaa ja säilyttää yhteenkuuluvuuden 

kansalaisten ja asukkaidensa kesken. Erityisen polttava kysymys on nykyään, koska yhteiskuntien 

lähtökohtainen etnisperäinen monikulttuurisuus on tunnustettu fakta ja jopa kansalaisuutta koskevan 

politiikan lähtökohta. Kuinka rakentaa ja ylläpitää yhteenkuuluvuutta sellaisessa kansallisessa tai paikallisessa 

ympäristössä, jonka pohjana on yhtäältä väestön sisäinen erilaisuus, mutta toisaalta ovat myös yhteinen 

maantieteellinen alue, politiikka, talous sekä normit ja lait.  Jatkuvasti keskustellaan siitä, voidaanko löytää 

sellaisia kulttuurisia identifikaatiokehyksiä, kuten monikulttuurisuus tai kosmopoliittisuus, joissa pystytään 

ylittämään yhteisölliset rajat sujuvasti.  

Kaikessa edellä mainitussa kansalaisyhteiskunta ja -toiminta ovat avainasemassa. Nimenomaan ihmisten 

vapaaehtoinen yhteen tuleminen ja yhdessä toimiminen edesauttavat edellä mainitun kaltaisten prosessien 

ja käytäntöjen toteutumista. Toivotammekin tervetulleeksi kansalaistoiminnan ja yhteenkuuluvuuden 

suhdetta eri näkövinkkeleistä tarkastelevat paperit ja alustukset. Ne voivat olla sekä englanniksi että 

suomeksi.   

 

Social cohesion in communities is usually based on a strong sense of cultural similarity. This can lead to 

expectations being placed on people within a particular community, for instance, to dress similarly or lead 

their lives in a certain way. Each society comprises of various communities, such as religious communities 

or sub-cultures, that may have their own strict criteria of cultural belonging. 

How to establish and maintain a sense of social cohesion amongst the citizens and residents of a particular 

society? How to build and sustain it in a national or local environment where the population is culturally 

diverse, yet shares the same geographical area, political and economic system and a set of common norms 

and laws? How to enhance the smooth cooperation between communities and possibility to cross their 

boundaries? 

When it comes to social cohesion, the civil society and civil action have a central role to play. It is when 

people voluntarily come together and accomplish something as a group that they begin to see less 

boundaries and forget about cultural differences. 

Our workshop warmly welcomes papers and presentations that discuss the relationship between civil 

society / civil action and social cohesion from various perspectives. Presentations and papers can be in 

Finnish or English.  
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