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TURVALLISUUSKAHVILA
•

Ketterä tapa osallistaa laaja joukko
ihmisiä yhteiseen keskusteluun ja
saada monipuoliset ja laaja-alaiset
pienryhmäkeskustelut integroitua
koko osallistujajoukon yhteisiksi
puntaroiduksi näkemyksiksi

•

Tavoitteena 30 henkilön
monipuolinen osallistujajoukko

•

Kolme kahvilaa

•

Vaiheet:
1. Tiedonsaanti
2. Fasilitoidut pienryhmäkeskustelut
3. Ideoiden arviointilomakkeiden
täyttäminen
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ALUSTAVIA havaintoja
• Prosessiin liittyvä (itseis)arvo
– Turvallisuusviranomaisten ja kansalaisten lähentyminen
• ”Et ne ovat tavallisia kansalaisia myös, se antoi semmoisen vaikutelman.
Et he on yks meistä” (K6)
• ”Sitte siellä oli semmosia viranomasia, jota harvemmin näkee tämmösissä
kansalaisfoorumeissa tuon asian ytimessä” (K9)
• ”Mutta se, että keitä varten ne on tehty, niin kansalaiset ei pääse sinne
linnakkeeseen […] vähän pitäs sitten päästä sieltä pois ja kuunnella niitä,
joita varten on olemassa” (V1)
• ”Tehdä puolustusvoimista, luoda sellaista kuvaa, et me ollaan olemassa
yhteiskuntaa varten, eikä yhteiskunta ole olemassa meitä varten” (V3)

– Osallisuuden tunteen voimistuminen
• ”…tosi sitten erilaista, että tunsi ittensä silleen tärkeäksi, että mun
näkemyksellä on oikeasti jotain väliä” (K1)
• ”Sai tuntea itsensä hetken tärkeäksi siinä” (K8)
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ALUSTAVIA havaintoja
• Prosessiin liittyvä (itseis)arvo
– Keskustelevan demokratian edistäminen
• ”…et se ryhmä oli aika heterogeeninen kuitenki. Kuten sanottu, mä oon
havainnu eläväni kauhees kuplassa, ni toi oli siinä mieles hyvä” (K13)
• ”Tavallaan justiin toi pienryhmätyöskentely niin se mahdollisti sen
tehokkaan keskustelun siinä, et jos se olis jäänyt siihen isomman ryhmän
tasolle, niin en tiedä olisko siinä nyt sitten puheenvuoroja tullut itsekään
ihan juurikaan käytettyä” (K2)
• ”Mutta tää vois olla tää turvallisuuskahvilatyyppinen toiminta, niin sen
varjossa vähän muutkin äänet tulevat ylös kuin ne, jotka ääripäissä koviten
huutaa” (V8)
• ”…mä tykkään hirveesti siitä, että yhtäkkiä me ollaan samassa tilassa ja me
päästään silloin kuuntelemaan ja keskustelemaan niistä erilaisista asioista”
(V3)
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ALUSTAVIA havaintoja
• Välineellinen arvo
– Tiedon lisääntyminen (kansalainen)
• ”Pääsin kuulemaan asioista, mistä en normaalisti kuule koskaan missään
oikeastaan” (K4)
• ”Et sai niinku paljon uutta tietoa itelle mitä ei ollut aikasemmin tästä
lähialueelta ja ylipäätäänkään kuullut” (K3)

– Syötettä sisään (viranomainen)
• ”Se turvallisuuskahvila on enemmän sellanen tiedon ja ajatustenvaihdon
kenttä mun mielestä” (V6)
• ”Sillon, ku siihen saadaan aito keskustelu ni se saattaa nostattaa semmosii
asioita pintaan, jotka on jääny huomaamatta tai oivaltamatta” (V10)
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ALUSTAVIA havaintoja
• Välineellinen arvo
– Vaikutus turvallisuuden tunteeseen
• ”No mä oon entistä huolestuneempi […] No se tieto. Tieto lisää tuskaa”
(K5)
• ”…nosti paljon sitä fiilistä, että täällä oikeasti tehdään asian eteen, että
tääl ei odoteta, että tapahtuu kriisi ja sit vasta toimitaan ”(K4)
• ” …vahvistusta, että asioista vastaavat viranomaset ovat ihan täyspäisiä ja
valveutuneita” (K15)

– Vaikutus omaan aktiivisuuteen
• ”…kyllä tää niinku ainakin aktivoi mua ja sai niinku aattelemaan, että mä
voin osallistua enemmän ja pystyn” (K3)
• ”Ja kyllä mä sitten sitä omalla työpaikallakin pidin briiffauksen” (K5)
• ” Vähän iteki alkanu miettimään ja myöski semmosia tapoja tavallaan
kehittää niitä. Niitä on kyl miettiny” (K11)
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ALUSTAVIA havaintoja
• Mutta…
– turvallisuuskahvilaan osallistumalla pystyisi vaikuttamaan itselleen
tärkeisiin asioihin, sai paitsi neutraaleja ja ”en osaa sanoa”-vastauksia
(27 %), myös eriäviä mielipiteitä (10 %).
– ”…no muutenhan se ois kun reikäseen lasiin veen kaataminen tai
hiekan pakkaaminen verkkopussiin, jos ne ei siitä h-hetkestä
kantautuis yhtään pitemmälle” (K11)
– ”Sehän aika nopeesti sitte vesittää sen koko idean, jos ihmiset kokee,
että no siellä nyt vaan jutustellaan ja saadaan kahvit ja kyllä siellä
pääsee kertomaan sen mielipiteensä, mut ei se mihinkään vaikuta.
Sehän on kauheen tärkeetä sit, et mikä on se viranomasen reaktio ja
vastaus siihen.” (V11)
– …kuitenkin, hyvältä näyttää 
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KIITOS!

Lisätietoa: harri.raisio@uvafi & alisa.puustinen@uva.fi
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