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Pilotin kulku

Pilotti toteutettiin Tom Bosschaertin kehittämän
Symbiosis in Development -mallin mukaan.
Malliin kuuluu viisi vaihetta: analysointi,
oppiminen, kokonaisuuden hahmottaminen,
ongelman ratkaisu ja ratkaisun toteuttaminen.
Malli sopii hyvin ohjaavaksi kehykseksi
sosiaalisten innovaatioiden ketterässä
kohdistamisessa ja jalkauttamisessa.
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Selluminen
Selluminen on hyväntuulista oleilua.
Se on läsnäoloa tilanteessa, jossa kuuntelet
oikeasti toista. Se on sosiaalinen seikkailu,
jossa viihdytään seurassa.
Kuuntele rauhassa ja arvostavasti,
odottamatta vuoroasi. Älä mieti omia
juttujasi, vaan anna toiselle kuuntelemisen lahja.
Muista kysyä toisen ihmisen kuulumisia.
Kulje naapureiden rinnalla heidän
elämässään. Ole myötätuntoisesti
mukana arvostelematta heidän
elämäntilannettaan.
Joskus ystävällinen katse tai morjestus
riittää. Kannusta sopivasti eri tilanteissa.
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Jälleenrakentajat luo taloyhtiöihin
yhteisöllistä naapuruutta, joka tukee
ihmisten hyvinvointia, kiertotaloutta
ja systeemistä muutosta.

Ensimmäinen vaihe on Jälleenrakentajien
kielellä sellumista (sosiaalinen kelluminen
kts. Selluminen-kortti) ja kuuntelemista.
Pilotin aluksi teimme tarkempaa taustaselvitystä pilottikohteiden erityispiirteistä
ja tapasimme toimeksiantajien (TOAS,
Kotipirtti ja VTS) ja hankkeen edustajien
kanssa selvittäen heidän toiveitaan ja
tarpeitaan liittyen pilotin toimenpiteisiin.

Alkuselvityksen ja toimeksiantajien
edustajien tapaamisen jälkeen jalkauduimme pilottikohteisiin kuuntelemaan
asukkaita pullakahvien muodossa.
TOAS ja Kotipirtti toimittivat kutsun
asukkaille ja me tapasimme paikalle
saapuneita asukkaita kuunnellen heidän
näkemyksiään liittyen yhteiskäyttötilojen sosiaalisiin haasteisiin ja toisaalta
kyselimme heidän toiveitaan.
Sellumiseksperttimme Mona Ratalahti vietti myös
aikaa erityisesti Kotipirtin ja Käräjätörmän asuinyhteisön tapahtumissa havainnoiden ja keskustellen.
Havaintojen, keskustelujen ja toimeksiantajien
tarpeiden pohjalta toimintasuunnitelmaksi
muotoutui kesäloman jälkeen toteutettava
työpajojen sarja pilottikohteissa. Työpajoihin
oli tarkoitus rekrytoida pilottikohteista yhteisötalkkareita, joiden kanssa yhteiskehitettäisiin
yhteisötalkkarin työkalupakan reseptejä.
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Haasteet

Koronatilanteen pahentuessa työpajat jouduttiin
pitämään etänä ja yhteisötalkkareiden rekrytoiminen ja paikalle saaminen osoittautui aktiivisesta
kontaktoinnista huolimatta hyvin haastavaksi.
Paikalle saapuneilla oli kuitenkin paljon
ideioita ja tärkeätä kokemustietoa pilottikohteiden erityisongelmista.
Haasteista johtuen pilottien toteuttamisvaiheen
käynnistäminen kuitenkin viivästyi. Samalla teimme
kokonaiskuvan pohjalta SiD-mallin periaatteiden
mukaisesti muutoksia alkuperäiseen suunnitelmaan.
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Kasteluohjeet

Sellumisesta ja työpajoista saatujen
oppien pohjalta päädyimme asuinkohteisiin koulutettavista yhteisötalkkareista
toimintamalliin, jossa jokainen asukas
on potentiaalinen yhteisöpuutarhuri.

Yhteisöissä on monenlaisia toimijoita,
aktiivisia, vapaaehtoisia ja turisteja.
Kaikkia heitä tarvitaan yhteisöllisyyden
edistämiseksi.
Jos olet aktiivinen, me muut ollaan siitä tosi
onnellisia siitä, että sä teet asioita, olet mukana
asukastoimikunnassa ja kannat vastuuta erilaisista asioista.
Jos sä olet vapaaehtoinen, niin me muut
ollaan tosi onnellisia siitä, että autat erilaisissa
tehtävissä tapahtumien järjestämisessä tai
vaikkapa letunpaistossa.
Jos sä olet turisti, niin me muut ollaan tosi
onnellisia siitä, kun sä tulet mukaan meidän
järjestämiin tapahtumiin! Koska toisiamme
varten näitä kaikkia juttuja tehdään.
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Yhteisötaide
Naapureista voi löytyä yllättäviä
taiteentekijöitä. Yhteisötaidetta tehdään
yhdessä ja kaikki saavat osallistua omista
lähtökohdistaan. Myös lapset ovat hyviä
luomaan hienoja taideteoksia kierrätetyistä
materiaaleista.
Eräässä taloyhtiössä päätettiin maitopurkkeihin
jäädyttää jäätiiliskiviä ja värjätä niitä karamelliväreillä. Näin saatiin luotua pihaan hieno
jäämuuri eri värisinä jääkuutiona.
Virkataan erivärisillä langoilla palasia ja
yhdistetään ne pihapuuhun lankagrafﬁtiksi.
Keksikää yhdessä ajankohtaisiin juhliin liittyviä
koristeita omaan pihapiiriinne ja kutsukaa
naapurit yhteisiin talkoisiin niitä tekemään.
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Toimenpiteiden tarkoitukseksi
määrittyi luoda keinoja herätellä
asukkaiden yhteisöpuutarhuruutta
ja työkaluja puutarhuroinnin tueksi.
Yhteisöpuutarhurin työkalupakan
reseptikorttien toteuttaminen.
Sosiaalisen median kanavien (Facebook
ja Telegram -ryhmät sekä Kotipirtin
infotelkkarit) kautta asukkaita perehdytettiin yhteisöpuutarhurointiin.
Yhteisöpuutarhuri-kampanja jatkui
pilottikohteissa maaliskuun 2022
loppuun asti korttien, ohjeiden, ohjeita
konkretisoivien videoiden ja asukkaita
aktivoivien kyselyjen avulla.
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Ensimmäiset aktivoinnit alkoivat 7.2.2022 sosiaalisen
median kanavissa ja niitä toteutettiin maaliskuun 2022
loppuun saakka eri kohteissa. Kuva ja videosarja lähetettiin yhteisöihin 1-2 kertaa viikossa, jolloin toimenpide kesti yhdessä kohteessa yhteensä 6-12 viikkoa.
TOAS:n yksiköissä Pekolassa ja Tuulanhovissa sekä
VTS Käräjätörmällä vierailtiin livenä, mikä näkyy
osallistumisena myös Facebook-alustalla.
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VTS Käräjätörmä

Kampanja toteutettiin Käräjätörmällä kolmen fyysisen korttipakan,
sekä infotaulujen kautta, jonne Yhteisöpuutarhuri-videot ladattiin.
TOAS Wäinölän FB-ryhmän jäsenten ja äänestysaktiivisuuden heikko
suhde on hyvä esimerkki siitä, että someaktiivisuuden synnyttäminen vaatii aina myös livevierailun asukasyhteisössä. Wäinölän
ja Rantalinnan tapauksissa näitä livetapaamisia ei toteutettu.
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Käyttäjäkyselyt

Pilotissa tehtiin laadullista tutkimusta
ja tarvekartoitusta haastattelujen ja jalkautumisen kautta.
Yhdessä pilottikohteessa lukitusratkaisujen uusiminen olisi aidosti vastannut
asukkaiden tarpeeseen. Tieto tarpeesta
välitettiin eteenpäin yhteistyökumppaneillemme Joustotoimisto Oy:lle, jotka
tekivät tarjouksen lukitusratkaisun toteuttamisesta. Asiakas päätti kuitenkin olla
toteuttamatta ratkaisua kohteeseen.
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JAKAJAThankkeesta
saatu hyöty

Pilottihanke on tarjonnut
Yhteisöpuutarhuri-palvelun
kehittämiseksi:
• todelliset kohteet
• valmiin verkoston
• toimintaympäristön
Mahdollisuus työskentelyyn VTS:n, TOAS:n ja Kotipirttisäätiön asumisyksiköissä oli
korvaamaton resurssi palvelun pilotointiin. Asumisyksiköiden henkilöstö, sparraus
Ekokumppaneilta ja muulta verkostolta auttoivat tietotaidollaan ja kokemuksellaan
suuntaamaan palvelun kysymyksenasetteluja ja konkreettisia toimintamalleja.
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Hyvänä esimerkkinä toimintamallien suuntaamisesta oli yhteisöpuutarhureiden koollekutsuminen.
Huomasimme, että nk. maaperää tarvitsee
ensin hiukan valmistella, että asukastoimijoiden on helpompi ottaa omaa aktiivista
rooliaan yhteisöpuutarhureina.
Valmiissa palvelussa yhteisöpuutarhureiden kutsuminen koolle ja perehdyttäminen olisi ajoittunut vasta vaiheeseen, jossa
somekampanja olisi ollut jo alkanut.
Pilottihankkeen luoma aikataulukehikko ja
rahoitus kehysti voimavarojen suuntaamista
mahdollistaen hanketyöntekijöiden palkkaamista ja uskottavan viestinnän luomista.
Palvelun sanallistaminen hioutui ja tiivistyi
selkeään ja helposti ymmärrettävään muotoon.
Mahdollisuus osallistua joulukuun KIERTO-Festeille ja helmikuun alun Ekoliveen olivat sekä
loistavia paikkoja viestin tiivistämiseen, verkostoitumiseen ja yleiseen näkyvyyteen osana pirkanmaalaisten kestävyystoimijoiden ekosysteemiä.

Jälleenrakentajat osk:lla on pilottihankkeen jälkeen valmis ja tarpeelliseksi havaittu palvelu, jota lähdetään
myymään osana osuuskunnan
ydintoimintaa heti keväällä 2022.
Pilottihankkeen aikana ja sen tuella
rakennetut verkostot, kontaktit ja
yhteydet asumisyksiköihin ovat
tukena palvelun myynnissä.

Seuraavat
askeleet
Yhteisötalkkareiden nimi muuttui pilotin
aikana YHTEISÖPUUTARHURIKSI,
koska jokainen voi olla yhteisössään
kuin puutarhuri, joka ylläpitää
”Kivojen naapureiden” taloyhtiötä.
Jälleenrakentajien palvelun tarkoitus
on aktivoida ihmisiä toimimaan
oman asuinympärisönsä viihtyvyyden edistämiseksi.
Yhteisöpuutarhuri-palvelun kohderyhmää
ovat sellaiset naapurustot, jossa
yhteisöllisyyttä ei vielä ole tai
siinä on havaittu puutteita.
Totesimme hankkeen aikana, että on hienoa,
että on jo olemassa sellaisia naapurustoja,
joissa yhteisöllisyyttä vaalitaan! Sieltähän
ei kukaan halua muuttaa pois.

Yhteisöpuutarhuri-palvelua tarjotaan
jatkossa suoraan taloyhtiöiden hallituksille, yhtiökokouksille, isännöintitoimistoille sekä asuinyhteisöille.

Tavoitteena on parantaa asuinyhteisöiden
ja naapureiden yhteisöllisyyttä heidän
omilla ehdoillaan. Eli rakentaa kestävää
kulttuuria, jossa ihmisten on hyvä asua
ja elää omassa naapurustossaan.
Pilottitoimenpiteiden vaikutuksia
seurattiin kohteissa vielä sovitusti
maaliskuun loppuun saakka, jonka jälkeen
palvelu on myynnissä huhtikuussa.
Olemme suunnitelleet aloittavamme
palvelun myynnin lähestymällä sekä
pilottihankeen toimijoita VTS:ää,
TOAS:ia ja Kotipirttiä että muita asuntosäätiöitä ja asumisyksiköitä.
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Mahdollisten asiakkaiden suorakontaktoinnin ja tapaamisten lisäksi myynnin
tukena on digialustoille (nettisivut,
some) keskittyvä markkinointi.
Yhteisöpuutarhuri-palvelua on tarkoitus
laajentaa jatkossa myös lisäpalveluilla
ja lisätä vuosittain korttipakkaan uusia
ideoita palvelun käyttäjien toimesta.
Suunnittelemme myös vuosijäsenyyden kautta toimivaa Yhteisöpuutarhureiden verkostoa, joka tarjoaa
vertaistukea ja koulutuksia yhteisöllisyyden edistämiseen myös jatkossa.
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