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Kehittämistarpeen	  selvittämisen	  toimintamenetelmät	  
	  
Sosiaalifoorumin	  kehittämisestä	  pidettiin	  yhteensä	  3	  työpajaa,	  joista	  ensimmäinen	  
toteutettiin	  	  ennen	  sosiaalifoorumia	  10.4.2015	  ja	  kaksi	  muuta	  toteutettiin	  sosiaalifoorumin	  
aikana.	  Tämän	  lisäksi	  fasilitaattori	  Suvi	  Van	  Gestel	  kiersi	  koko	  sosiaalifoorumiviikonlopun	  
ajan	  haastattelemassa	  ja	  kyselemässä	  ihmisten	  mielipiteitä	  sosiaalifoorumista	  ja	  siitä,	  kuinka	  
sitä	  tulisi	  kehittää.	  	  
	  
Laajin	  kattaus	  kehittämisideoista	  syntyi	  ihmisten	  henkilökohtaisten	  haastatteluiden	  aikana,	  
sillä	  työpajoihin	  osanottajien	  määrä	  ei	  ollut	  kovin	  suuri.	  	  
	  
Esiin	  nousseita	  asioita	  on	  käsitelty	  seuraavassa	  kuvauksessa	  teemoittain.	  
	  
Demokratia	  &	  	  sosiaalifoorumin	  rakenne	  
	  
Suomessa	  voitaisiin	  ottaa	  mallia	  ulkomailla	  järjestetyistä	  sosiaalifoorumeista,	  joissa	  
tapahtuma	  kokonaisuutena	  on	  jaettu	  erilaisia	  teemoja	  käsitteleviin	  “omiin	  foorumeihin”.	  
Teemojen	  alaisuuteen	  voitaisiin	  kutsua	  laaja-‐alaisia	  asiantuntija-‐näkökulmia	  alustamaan	  
keskustelua	  siitä,	  miten	  kyseiseen	  teemaan	  voi	  vaikuttaa	  käytännöntasolla.	  Jokaisella	  teema-‐
foorumilla	  sisällä	  olisi	  useita	  eri	  osa-‐tapahtumia,	  jossa	  käsitellyt	  ja	  keskeisimmät	  asiat	  
koottaisiin	  yhteen	  teeman	  omassa	  yhteenvedossa,	  jossa	  myös	  päätösten	  tekeminen	  olisi	  
mahdollista	  tarvittaessa	  horisontaalisti	  konsensus-‐päätöksentekomenetelmin.	  Jokaisen	  
teema-‐foorumin	  koonnissa	  tehdyt	  johtopäätelmät	  esitellään	  lopulta	  yhteisessä	  
päätöstilaisuudessa,	  joka	  järjestetään	  ympyrämuodostelmassa.	  
	  
Päätöstilaisuudessa	  kaikki	  pääsisivät	  kartalle	  siitä,	  mitä	  muut	  ovat	  foorumin	  aikana	  tehneet	  ja	  
heillä	  olisi	  vielä	  mahdollisuus	  kommentoida	  lopputulemia	  ja	  päästä	  mukaan	  toimintaan	  ja	  
erilaisiin	  ryhmiin	  foorumin	  jälkeen.	  	  
	  
Teemoista	  ja	  niiden	  osatapahtumista	  viestiessä	  medialle,	  tulisi	  huomioida	  erityistarjonta	  ja	  
tarjota	  sitä	  henkilökohtaisesti	  sellaisille	  toimittajille,	  jotka	  ovat	  kyseisestä	  teemasta	  
kirjoitelleet	  enemminkin.	  (kohdennettu	  mediaviestintä.)	  
	  
Toivottiin	  myös,	  että	  päättäjiä	  kutsuttaisiin	  mieluummin	  kuuntelemaan	  kansalaisten	  ja	  
asiantuntijoiden	  mielipiteitä	  asioista,	  kuin	  puhumaan	  itse.	  Sosiaalifoorumi	  toimii	  kansalaisten	  
kohtaamispaikkana.	  
	  



	  
	  
	  
Teemat	  
	  
Eri	  teemoihin	  jaettu	  ohjelmisto	  sai	  osakseen	  positiivista	  palautetta,	  joskin	  se	  olisi	  kuulema	  
saanut	  olla	  vieläkin	  selkeämpi.	  Jos	  Sosiaalifoorumissa	  halutaan	  jatkossa	  järjestää	  eri	  teemoja	  
käsitteleviä	  osafoorumeita	  on	  tärkeä	  pohtia	  mitkä	  ovat	  keskeiset	  teemat,	  jotka	  tulisi	  nostaa	  
esiin.	  Muutamia	  teemaehdotelmia	  /	  rajauksia	  käsiteltäviin	  teemoihin	  muodostuikin.	  Yksi	  esiin	  
noussut	  teema	  oli	  raha-‐reformista	  keskusteleminen	  laajemmin	  ja	  toinen	  oli	  pohdinta	  siitä,	  
millaisia	  rajoitteita	  maapallon	  rajat	  meille	  todellisuudessa	  asettaa	  �	  toiminnan	  raamit	  on	  
planeettamme	  kestävyyden	  raamit.	  	  
	  
Jos	  järjestelyissä	  halutaan	  ylläpitää	  tutuksi	  tulleita	  rooleja,	  teemavastaavan	  rooli	  vastaisi	  
erityisesti	  siitä	  että	  teemaa	  käsiteltäisiin	  kokonaisuutena.	  Teemavastaavat	  voisivat	  fasilitoida	  
esimerkiksi	  keskustelun,	  jossa	  ohjelmanjärjestäjät	  kokoontuvat	  yhteen	  jo	  ennen	  foorumia	  
pohtimaan	  yhdessä,	  miten	  teemaa	  olisi	  parasta	  käsitellä	  ja	  kuinka	  päällekkäisyyksiltä	  
vältyttäisiin.	  Näin	  toimintaan	  voisi	  saada	  lisää	  tavoitteellisuutta	  sekä	  verkostoitumista	  
toimijoiden	  välillä.	  Teeman	  kokonaiskuvaa	  tarkastellessa	  selvitettäisiin	  mm.	  Minkälaisia	  
asiantuntijoita	  halutaan	  paikalle,	  millaista	  yleistä	  keskustelua	  tulisi	  käydä,	  entä	  miten	  asiaa	  
voisi	  edistää	  parhaalla	  mahdollisella	  tavalla.	  	  
	  
	  
Lisää	  toimintaa	  
	  
Suoran	  toiminnan	  ja	  työn	  tarvetta	  kuulutettiin	  paljon	  sosiaalifoorumin	  aikana.	  Perusteluksi	  
nousi	  muun	  muassa	  se,	  	  miten	  suuriin	  asioihin	  olisi	  helpompi	  vaikuttaa	  yhdessä.	  
Sosiaalifoorumissa	  voitaisiin	  esimerkiksi	  työstää	  vetoomuksia	  ja	  pyrkiä	  vaikuttamaan	  
kansainväliseen	  lainsäädäntöön	  suuremman	  yhteisön	  kapasiteetilla.	  	  
	  



Sosiaalifoorumin	  yhteydessä	  (tai	  ennen	  sitä)	  voitaisiin	  järjestää	  myös	  blokkauksia	  /	  
tempauksia	  ja	  performansseja	  /	  mielenosoituksia	  /	  SSF	  -‐marssi	  	  jne.	  Katutapahtumia,	  joiden	  
avulla	  suurempi	  väkimäärä	  tulisi	  tietoiseksi	  sosiaalifoorumista.	  	  
	  
Sosiaalifoorumiin	  toivottiin	  myös	  avointa	  tilaa,	  jossa	  asioista	  voisi	  keskustella	  ja	  missä	  uudet	  
ideat	  voisi	  syntyä	  ja	  lähteä	  kehitteille.	  
	  
Avoin	  tila	  
	  
Tila	  synnyttää	  ideoita.	  Luoda	  toimintaa	  ja	  verkostoja	  sekä	  keskustella	  vapaamuotoisemmin	  
muiden	  osanottajien	  kanssa.	  Tila	  jossa	  saa	  tapahtua	  ja	  syntyä	  toimintaa	  spontaanisti.	  	  	  
	  
1	  minuutin	  puherinki:	  Osatapahtuma,	  jossa	  jokaisella	  osanottajalla	  on	  mahdollisuus	  1	  
minuutin	  puheenvuoroon	  haluamastaan	  aiheesta.	  Tässä	  hyvää	  olisi	  se,	  että	  moni	  ihminen	  saa	  
äänensä	  kuuluviin.	  Lyhyet	  ja	  ytimekkäät	  puheenvuorot	  pakottavat	  miettimään	  mikä	  on	  
kaikkein	  olennaisinta	  sanoa	  ääneen	  ja	  voi	  johtaa	  tehostettuun	  toimintaan	  erit.	  Jos	  osa-‐
tapahtuma	  järjestetään	  “avoimessa	  tilassa”,	  jossa	  on	  myös	  mahdollisuus	  jakautua	  pienempiin	  
työryhmiin	  työstämään	  syntyneitä	  ajatuksia	  konkretian	  tasolle.	  	  
	  

• Papereita	  ja	  kyniä	  
• Ideoita	  seinille	  näkyviin	  
• Luovuutta	  ja	  taiteita	  enemmän	  mukaan!	  Esimerkiksi	  avoimeen	  tilaan?	  Musiikkia,	  	  

performansseja	  jne.	  
	  
Käytännönasiat	  
	  	  

• Yleiset	  vesipisteet	  
• Yksi	  kahvila	  näin	  suuressa	  tapahtumassa	  aiheutti	  aivan	  liian	  suuria	  jonoja.	  	  
• Ekologisuus	  järjestelyissä	  	  

-‐	  Tarvitaanko	  esim.	  Joka	  vuosi	  uusia	  t-‐paitoja?	  “Kertakäyttökulttuuri”	  vs.	  kestävät	  
ratkaisut?	  

	   -‐	  Kierrätyspisteet!	  
• Peruutusten	  ilmaantuessa,	  voisiko	  olla	  esim.	  jonotuspaikkoja?	  
• Nimien	  lyhentelemistä	  ja	  muokkaamista	  ilman	  kommunikaatiota	  

tapahtumanjärjestäjien	  kanssa	  koeta	  suotavaksi	  
• Esittelypöydille	  voisi	  enemmän	  tilaa,	  esim.	  kahvion	  yhteydessä?	  	  
• Streamaus	  ja	  twiittaus	  toimivat	  hyvin.	  

	  
Ajankohta	  
	  

• Mahdollisesta	  ajankohdan	  muutoksesta	  joko	  keväältä	  kesään	  tai	  syksyyn	  synnytti	  
monenlaisia	  ideoita.	  	  

	  
• Kevät:	  tulee	  nopeasti,	  haastava	  UM:n	  hankerahoitusten	  takia.	  Toisaalta	  tuttu	  ajankohta	  

ja	  osalle	  merkitsee	  kevään	  alkamista.	  
	  

• Kesä:	  ideoitiin	  jonkinsorttista	  kevyempää	  kesätapahtumaa,	  jopa	  festarityyppistä	  
juhlaa,	  jossa	  voitaisiin	  suunnata	  visiointi	  pidemmälle	  tulevaisuuteen.	  Parempi	  
ajankohta	  puutarhaihmisille,	  lomamoodi.	  Sai	  myös	  vastustusta.	  

	  
• Syksy:	  aikaisintaan	  lokakuussa.	  Kiireistä	  aikaa,	  mutta	  toisaalta	  tukisi	  uuteen	  



toimintaan	  mukaan	  lähtemistä.	  
	  
Rahoitus	  
	  
Erityisesti	  ensimmäisessä	  sosiaalifoorumin	  kehittämistä	  koskevassa	  työpajassa	  esiin	  nousi	  
vahvasti	  ajatus	  sosiaalifoorumin	  rahoittamisesta	  ja	  erilaisista	  rahoituksen	  muodoista.	  Näistä	  
esimerkkinä	  Ray,	  erilaiset	  säätiöt	  ja	  Helsingin	  kaupunki	  sekä	  opetus	  ja	  kulttuuriministeriö.	  
	  
Vastuu-	  ja	  tilijärjestön	  tehtävät	  
	  

• Palkata	  työntekijät	  
• Hakea	  rahoitusta	  ja	  laatia	  budjetit	  
• Hoitaa	  loppuraportointi	  	  
• Voimalehden	  välissä	  ilmestyvän	  liitteen	  tuottaminen	  

	  
Media	  ja	  viestintä	  
	  

• Hyödynnetään	  omia	  medioita	  ja	  tehdään	  itsekin	  juttuja.	  	  
	  

• Mediaseuranta	  ja	  kirjaus	  teemoittain	  :	  päättäjien	  toiminnoista,	  eri	  tutkimuksista	  ja	  
mitä	  eri	  mediat	  kirjoittaa	  aiheista.	  	  �	  Johtaa	  mahdollisuuteen	  tehdä	  monipuolista	  ja	  
laaja-‐alaista	  analyysiä	  tilanteesta/teemasta.	  �	  tutkia	  ja	  päästä	  läpinäkyvyyteen,	  jonka	  
pohjalta	  päätösten	  tekeminen	  tulee	  helpommaksi.	  

	  
• Konsultoida	  toimittajaa	  ja	  tehdä	  jonkun	  toimittajan	  kanssa	  viestintäsuunnitelmaa,	  

miten	  tehdä	  esim.	  Tiedotus,	  jolla	  saadaan	  mediaa	  paikalle?	  
	  

• SSF-‐lehti:	  esim.	  Kirkko	  ja	  kaupunki?	  
	  

• Hankekoordinaattorille	  &	  tiedottajalle	  omat	  s-‐postit,	  ettei	  mene	  viestejä	  ohi.	  
	  

• Videon	  työstö	  jo	  olemassa	  olevista	  materiaaleista;	  mikä	  on	  sosiaalifoorumi?	  
	  

• Nimen	  “suomentaminen”,	  esim.	  Alaotsikko	  nimelle,	  mistä	  kyse,	  “kansanliikkeiden	  
kokoontuminen”	  

	  
	  
Muita	  ideoita	  
	  

• Enemmän	  tavaraa	  yhteiskäyttöön!	  
	  

• Jos	  tavoitteena	  on	  lisätä	  hyvinvointia,	  miksei	  sosiaalifoorumissa	  olisi	  myös	  pistettä	  
jossa	  voisi	  parantaa	  omaa	  hyvinvointiaan	  ?	  Esim.	  Hierontapisteen	  tms.	  
Hyvinvointipalveluiden	  muodoissa?	  
	  

• Myös	  muunlaista	  taitojen	  jakamista	  voitaisiin	  toteuttaa	  esim.	  Aikapankki-‐tyyppisessä	  
pisteessä?	  	  

	  
• SSF-‐sisar;	  etsii	  tukimuotoja,	  elin	  joka	  on	  olemassa	  tukien	  &	  rahan	  hankkimista	  varten.	  

Kellä	  on	  rahaa	  ja	  haluaa	  tehdä	  jotain	  ja	  edistää	  jotain	  asiaa?	  	  
	  



• Sosiaalifoorumi-‐klubi-‐ilta,	  ei	  päällekkäisenä	  ajankohtana.	  Voisi	  sisältää	  esim.	  Elokuvia,	  
puhujia,	  esiintyjiä..	  

	  
	  
Pohdinta	  
	  
Millainen	  muutos	  on	  realistinen?	  Mihin	  kapasiteetti	  riittää?	  Monella	  järjestö-‐ihmisellä	  on	  
nykyään	  kädet	  täynnä	  hommia	  ja	  sosiaalifoorumiin	  tullaan	  mielellään	  tapaamaan	  muita	  
kansalais-‐aktivisteja,	  mutta	  tapahtuman	  järjestämiseen	  sitoutuminen	  on	  ollut	  kuitenkin	  
vähäistä.	  Kuinka	  luomme	  sosiaalifoorumista	  meidän	  foorumimme,	  joka	  edesauttaa	  koko	  
muutosta	  ajavan	  yhteisön	  tavoitteiden	  saavuttamista	  ja	  inhimillisemmän	  ja	  kestävän	  
maailman	  toteuttamista?	  Miten	  luomme	  sosiaalifoorumin,	  joka	  helpottaa	  taakkaa	  ja	  jäsentää	  
toimintaa	  niin,	  että	  “toisenlaisesta	  maailmasta”	  tulee	  mahdollinen.	  Millainen	  on	  se	  
toisenlainen	  parempi	  maailma,	  jossa	  haluamme	  elää?	  Kuinka	  sen	  toteutamme?	  Mikä	  on	  se	  
kantava	  visio,	  jonka	  voimin	  voimme	  organisoitua	  kansanliikkeiden	  liikkeeksi?	  –	  Siitähän	  
sosiaalifoorumissa	  lähtökohtaisesti	  on	  ollut	  kyse.	  	  
	  
Ideoiden	  ja	  toiminnan	  kehittämisen	  yhteydessä	  on	  hyvä	  muistaa,	  että	  maapallolla	  on	  
todellakin	  olemassa	  rajansa.	  Olisiko	  meidän	  aika	  selvittää,	  mikä	  on	  planeettamme	  todellinen	  
kantokyky	  ja	  kuinka	  meidän	  tulisi	  toimia,	  jotta	  elämä	  planeetallamme	  saa	  jatkua?	  Meistä	  moni	  
varmasti	  toivoo	  muutosta,	  mutta	  kuinka	  moni	  on	  valmis	  muuttamaan	  omia	  toimintatapojaan	  
muutoksen	  toteuttamiseksi?	  Toivottavasti	  moni.	  Todennäköisesti	  muutoksen	  aikaansaaminen	  
on	  helpompaa	  yhteisöllisessä,	  joka	  tukee	  toinen	  toisensa	  rinnalla	  ja	  muistuttaen	  aika-‐ajoin	  
tehtävän	  työn	  merkityksellisyydestä.	  	  
	  
Sosiaalifoorumin	  aikana	  useampi	  ihminen	  nosti	  esiin,	  tapahtuman	  marginalisoituneen	  ja	  
muodostaneen	  oman	  kuplansa,	  joka	  pitäisi	  saada	  puhkaistua.	  Kuinka	  saamme	  valtaväestön	  ja	  
kansalaiset	  aktiivisesti	  mukaan	  luomaan	  meidän	  yhteistä	  tulevaisuuttamme?	  Kuinka	  antaa	  
ääni	  niille,	  jotka	  eivät	  edes	  ymmärrä	  vaatia	  tulla	  kuulluksi?	  Kuinka	  toteuttaa	  muutos,	  jota	  me	  
tarvitsemme?	  	  
	  
Juhlittakoot	  sosiaalifoorumin	  15-‐vuotista	  taivalta	  työn	  ja	  toiminnan	  merkeissä,	  sillä	  vain	  
toteuttamalla	  puheet	  konkretian	  tasolla,	  voimme	  saada	  jotain	  aikaiseksi!	  	  
	  
	  
	  


