KKPH! – Osallisuusilta 15.5.2017 Lapinlahden Lähteen auditoriossa
Työpajan tulokset
–

KKPH! = taitojen oppimispaikka ja toteuttaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tavoitteita

Tarvitaan selkeä viestintä ja apu paikallisille
–
–
–
–
–
–

Selkeät viestinnän materiaalit ja asiat. Houkuttelevat ydinviestit > Mitä luvataan = saadaan aikaan
Paikallinen media, kaupunginosalehdet ja ”iso” media mukaan
Henkilökohtainen taustatyö toimittajien aktivointiin asiassa.
Jokaiseen kotiin kpp-tiedote tms. yleistietoa + Helsinki infolehti
Kohdistettua tiedottamista
Nettisivusto, jossa eri alueiden materiaalin esittely. Olemassa olevan tiedon koostaminen ja
hyödyntäminen eri kaupunginosissa.
Kirjastot ja monitoimitalot infopisteiksi + tapahtumat (kaupungin viestintäkanavat käyttöön)

Tietoa on paljon hajallaan. Miten sitä voidaan saada hyödynnettyä kkpselvityksessä?
–
–
–
–
–
–

Kaupunginosayhdistysten nettisivut (esim. Pro Tuomarinkylä, data ja dokumentit)
Kotikaupunkipolut omista alueista ja niihin liittyvä tieto
Valtakunnallinen kulttuuriympäristöt -tietokanta rky.fi / Helsinki (Museovirasto ja
kaupunginmuseo)
Luontoinventoinnit
Haastekampanjointia esim. luontoinventointia
tarinat, haastattelut

Asiantuntijatiedon kokoaminen, ”lähetyssaarnaajista” apuja viestin viejinä
–

Järjestetään ”pyöreän pöydän” keskusteluja ja työpajoja eri teemoista
-varhaiskasvatus ja opetussektori, nuorisosektori
-liikunta
-luontoympäristöt
-rakennusperintökohteet, kulttuuriympäristöt
- kulttuuri- ja taidesektori
- matkailu- ja palvelualojen yritykset

–
–
–
–

Myös kkp:n esittelyä asiantuntijoiden avulla ja aktivoiden eri tilaisuuksissa ” saarnaajat”.
Teemoittain luentoja (tv, työväenopisto)
Esittely myös kouluille ja muille oppilaitoksille ”lähetyssaarnaajat”
Yleiskaavaan osallistuneiden mielipiteet esille
Yksi tai useampia yhteyshenkilöitä / koordinaattoreita / kontaktityyppejä Hki ja KKPH! (rahoitus)

Aluetarkastelut / seminaarit / työpajat
–
–
–
–

Tavoitteen mukainen osallistumisprosessi = Unelmaverkko > Itä-länsi, etelä-pohjoinen
Muutamien erilaisten rinnakkaisten ehdotuksien kokoaminen, mitä erilaisempia, sen parempaa.
Kokonaiskuva keskiössä ( koko Helsinki), ei vain itselle läheiset alueet.
kansalaisliikkeet yhteistyöhön, sisältö. Ideointialoite myös kansalaisliikkeille ym. > velvoite myös
sisällön tuottamiseen koko Helsingille.
Vähemmän tunnettujen arvokohteiden löytäminen ja tunnistaminen. Miten?

-

Kevyitä ja hauskoja osallistumismuotoja eri puolilla kaupunkia
Tutustumisretket
–
–
–
–

Tringa-retket
Helsy-retket
Kaupunkipolut
Henkinen turismi / Heidi Rautiomaa, Marko Näätänen

Osallistumismuotoilu / Soile Pohjonen
–
–
–
–
–
–
–
–

koulut
harrastuspiirit / Anneli Heusala?
koiranomistajat
KKPH!: elokuvahappening, jalkapalloturnaus Kumpulassa
melojat
Koko perheen picnic Käpylässä
Yö ulkona / esim. Stansvikin lepakkoretki
Konkreettisia houkutuksia vuorovaikutukseen ja tapahtumiin, esim. liikunta, virvokkeet, tieto
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