
  

 

Kannanotto 

Kuopion vaikuttamiskahvila 27.2.2016 

 

 

Kuopion Setlementti Puijola on paikallisena järjestötoimijana jo kahden vuosikymmenen ajan kulkenut 

ihmisten rinnalla ja tehnyt asukkaiden omista tarpeista lähtevää, ruohonjuuritason työtä. Tässä 

tärkeässä tehtävässä olemme toteuttaneet setlementtityön arvoja. Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat 

keskeisimpinä arjen keskellä toteutuva lähimmäisenrakkaus, yhteisöllisyys sekä erilaisten ihmisten 

välinen yhteistyö. 

 

Näistä lähtökohdista voimme sanoa, että Puijola on omassa toiminnassaan jo vuosia vienyt kannanotossa 

esiin tulleita asioita eteenpäin, paikallisten ihmisten tarpeet huomioiden. 

 

Yksi tärkeimmistä työn kehittämisen painopisteistä, yhteiskunnalliset nopeat muutokset huomioiden, on 

viranomaistoimijoiden ja järjestötoimijoiden yhteistyön kehittäminen. Järjestötoimijana Puijolan 

vahvuuksia ovat ammattitaitoinen henkilökunta. Meillä on erityisosaamista useilta toimialoilta. 

Järjestötyön osaajana, viranomaisten rinnalla, voimme tarttua joustavasti ja tarvittaessa nopeallakin 

aikataululla reagoida yhteiskunnallisiin haasteisiin ja muutoksiin. 

 

Esimerkkinä voi mainita, että kun maailman pakolaistilanne syksyllä 2015 nopeasti muuttui, Puijola ryhtyi 

pitämään yllä kahta vastaanottokeskusta Kuopiossa ja Siilinjärvellä. Haastavassa työssä saatoimme 

käyttää hyväksi Puijolassa jo valmiina ollutta, maahanmuuttotyöhön liittyvää kokemusta ja 

asiantuntijuutta. 

 

Järjestötoimijana pystymme myös toteuttamaan hyvinkin monimuotoisia hankkeita ja kokeiluja sekä 

kehittämään ja jalostamaan niitä. Ihanteellisessa tapauksessa hankkeista tulee pysyviä ja niiden sisältö 

jää elämään yhtenä osana kunnan tai kaupungin muuta toimintaa. 

 

Jos yhdessä viranomaistoimijoiden kanssa voimme luoda käytännön tasolle ulottuvan 

kehittämismyönteisen ilmapiirin, voimme työssämme huomioida hyvin luontevasti kehittämiskahvilassa 

esiin nostetut hyvät ideat ja näkemykset – ja myös toteuttaa ne niin, että kuntalaisten hyvinvointi 

kohentuu. Näin toteutuu myös se tärkeä asia – yhteisten resurssien ja osaamisen kohdentaminen oikealla 

tavalla. Parhaassa tapauksessa kunnan palveluverkostossa olevat aukot täyttyvät, kuten Puijolan 

tapauksessa on tapahtunut esimerkiksi Tyttöjen Talon toiminnassa. Tyttöjen talo tarjoaa 

seksuaalineuvojan säännöllistä vastaanottoa, jonne voi kerran viikossa tulla ilman ajanvarausta. 

Vastaavaa palvelua ei Kuopiossa ole aiemmin ollut. 

 

Vaikuttamiskahvilan kaksi väittämää (nro 9 ja 10) ovat kuin suoraan kuin Kuopion asukastupien 

toiminnasta, josta Puijola vastaa. Lähiöissä sijaitsevat 12 asukastupaa ovat arkisia kohtaamispaikkoja, 

joiden toimintaa kuntalaiset itsekin pääsevät suunnittelemaan. Tuvat ovat myös helposti kaikkien 

tavoitettavissa. 

 

Puijolan yksi johtava ajatus on yhteistyö ja yhdessä tekeminen. Tämänkin pyrimme viemään aina 

mahdollisimman pitkälle ruohonjuuritasolle. Näin kuntalaiset ”saadaan uskomaan omiin 

vaikuttamismahdollisuuksiin, joka on kaiken vaikuttamisen alku”. Tässä tullaan juuri 

vaikuttamiskahviloihin. Puijolassa pidämme vaikuttamiskahviloita mainiona ja hyödyllisenä ideana. Jo 

kokoontuminen yhteen, tärkeiden asioiden äärelle, lisää kuntalaisten aktiivisuutta.  

 

On muistettava vielä yksi näkökulma. Keskustelu, kyseenalaistaminen ja ratkaisujen etsiminen yhdessä 

ovat tärkeää, mutta sekään ei vielä riitä. Tarvitsemme juuri tuota toimintaa, joka johtaa kaivattuihin 

muutoksiin. Monet Kuopion vaikuttamiskahvilan keskusteluissa nousseiden parannusehdotusten 

huomioiminen eivät vaadi paljoa rahaa, vaan ainoastaan pientä vaivannäköä ja eri toimijoiden 

yhteistyötä. Asukkaita on kannustettava myös itse toimimaan oman asuinympäristön kehittämiseksi. 

Myös vapaaehtoistyön voima ja sen pitkäjänteinen, suunnitelmallinen hyödyntäminen on tärkeää. 

 



  

 

Tässä ympyrä sulkeutuu, ja palaamme Puijolan perustehtävään: paikalliseen, ihmisten tarpeista 

lähtevään, sosiaalista hyvinvointia edistävään toimintaan. Vaikka ulotamme työmme 

ruohonjuuritasolle, uskomme ihmisessä ja yhteisössä oleviin voimavaroihin sekä luotamme yksilön ja 

yhteisön omaan kykyyn ratkaista ongelmia. 


