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Safari tuo nuoret, yritykset, korkeakoulut, järjestöt
ja julkiset tahot yhteen ratkomaan yhteisiä ongelmia
käytännön projektien kautta.
Kestävä yhteiskunta tarvitsee uudenlaisia kumppanuuksia nuorten ja organisaatioiden välillä. Safari lähti
liikkeelle halusta tuoda nuorten osaaminen vahvemmin mukaan kestävän yhteiskunnan rakentamiseen.
Niin yritykset, järjestöt kuin julkinenkin sektori tarvitsevat kipeästi uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Safari osoittaa, että nuorilla niitä ratkaisuja on.
Kesällä 2013 Safarissa pilotoitiin neljä projektia, joissa
nuoret kehittiviä niin yritys- ja järjestömaailmaan kuin
julkisellekin sektorille uusia ratkaisuja. Rohkeat ja
uteliaat kumppanit halusivat Safarilla ymmärtää toimintansa yhteiskunnallista roolia ja mahdollisuuksia
laajasti. Samalla Safari toimi projektimuotoisen oppimisen laboratoriona koulutuksen kehittämiseen.

Tämä raportti on tehty kaikille nuorista ja kestävämmän yhteiskunnan rakentamisesta kiinnostuneille.
Parhaimmillaan raportti auttaa niin nuorta, oppimisen
ammattilaista kuin yritysjohtajaakin havainnoimaan
niin omaa, kuin ympäröivän yhteiskunnan osaamista
entistä kekseliäämmin.
Safarin ja Avanto Helsingin puolesta,
Mirja Hämäläinen, Johannes Nuutinen, Mikael Sokero,
Antti Tarvainen ja Markus Wikholm
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S AFARI 2 0 1 3 oli Uudenmaan alueen nuorille suunnattu yhteiskunnallisen toiminnan leiri. Ensimmäinen
Safari järjestettiin 29.7.-2.8. Helsingissä, ja leirille
kerättiin 15 lukiolaista Uudenmaan alueelta oppimaan
yhdessä kumppaneidemme kanssa ja rakentamaan
parempaa yhteiskuntaa.
Safari 2013 koostui neljästä projektista, joissa nuoret
ratkoivat yhteiskunnallisia ongelmia yhdessä kumppaneiden kanssa. Helsingin Energia halusi kehittää nuorten kanssa palveluitaan ja löytää uusia tapoja taistella
ilmastonmuutosta vastaan. Suomen Pakolaisapu pyrki
yhdessä nuorten kanssa korjaamaan turvapaikkaprosessiin liittyviä väärinkäsityksiä. Helsingin kaupungin Nuorisoasiankeskus antoi nuorille vapaat kädet
muuntaa vanhan leirikeskuksen kestävän kehityksen
esikuvaksi. Oranssi ry puolestaan päästi nuoret kokonaisvaltaisesti suunnittelemaan uutta syrjäytymistä
ehkäisevää nuorisotilaa Suvilahteen. Tämän lisäksi
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niin Helsingin yliopisto kuin Helsingin kaupungin
Opetusvirasto tukivat projektia niin rahallisesti kuin
omalla osaamisellaan. Tasavallan presidentti Sauli
Niinistö toimi Safari 2013 -leirin suojelijana.
Kumppaneiden Safarille tuomat projektit kertovat,
mistä Safarissa todella on kyse. Safarilla luodaan
kokonaisvaltaista ymmärrystä yhteiskunnasta ja synnytetään uusia keinoja kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Parhaiten nämä tavoitteet saavutetaan
tuomalla nuoret yhteen kaikkien kestävän yhteiskunnan rakentajien eli yritysten, julkisen sektorin ja järjestömaailman kanssa. Safari on yhteiskunnan oma
ratkaisupankki, jossa nuoret ja kumppanit oppivat
yhdessä.

P U L M A : monimutkainen maailma

Ilmastonmuutos, nuorten syrjäytyminen, turvapaikanhakijoiden asema – Safarilla ratkotaan yhteiskuntamme
viheliäisiä ongelmia. Antamalla nuorille vapaat kädet näiden ongelmien käsittelyyn löydämme paitsi uusia
ratkaisuja Suomen vaikeimpiin ongelmiin ja mahdollistamme uuden tavan oppia. Safarilla nuoret oppivat
yhdessä ja tekemällä.

G L o B AALIT
ME G ATREN D IT
S UOMEN
TILANNE

NUORET

Maailmanlaajuisesti elämme ennennäkemättömän
hyvinvoinnin aikaa. Olemme rikkaampia kuin koskaan,
ja rikkaus on levinnyt perinteisten teollisuusmaiden
ulkopuolelle. Eliniänodote nousee ja olemme entistä
koulutetumpia ja terveempiä.
Kehitysvaltion ja teollisen yhteiskunnan menestykseen pohjautuva hyvinvointi kuitenkin on kohdannut
2000-luvulla yhä isompia yhteiskunnallisia ongelmia.
Vuonna 2013 suomalaista julkista keskustelua on leimannut keskustelu talouden rakennemuutoksesta,
väestön ikääntymisestä. Globaalisti ilmastonmuutos
näkyy vahvemmin elämässämme, ja eri maiden sisälle
muodostuu pysyvämpiä köyhyystaskuja.
Aikamme viheliäisille ongelmille on ominaista monitasoisuus: ne vaikuttavat poikkeuksetta yli rajojen ja
eri toimijoihin. Nykyään yhteiskunnallisten haasteiden
ratkomiseen vaaditaan useampia toimijoita; yksin vain
harva virasto, järjestö tai yritys kykenee vaikuttamaan
yhteiskuntamme suuriin haasteisiin. Myös eri oppilaitosten ja yritysten on osallistuttava entistä aktiivisemmin yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen,
paitsi yhteiskunnan, myös oman etunsa takia.
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Nyt työmarkkinoille siirtyvän, Y-sukupolveksi ristityn ikäluokan yhteiseksi narratiiviksi onkin selvästi
muodostumassa meidän ennennäkemättömien tiedollisten, taloudellisten ja sosiaalisten resurssiemme
yhteensovittaminen entistä viheliäisempiin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Jatkuvasti muuttuvassa ja globaalissa maailmassa tarvitaan uusia yhteenliittymiä
ja osaajia, jotka osaavat purkaa menneen maailman
siilot.
Miten suomalaiset voivat löytää vastauksen näihin
haasteisiin? Mistä vastausta tulee alkaa etsiä?
Suomen suhteellinen etu globaalissa maailmassa
perustuu ennen kaikkea moniarvoiseen ja suhteellisen
tasa-arvoiseen yhteiskuntaan yhdistettynä huipputason
koulutukseen ja osaavaan väestöön. Kansainvälisesti
mitattuna koulutuksemme on huipputasoista ja vielä
ilmaista peruskoulusta yliopistoon. Osaamisen ja
hyvinvoinnin taso antavat loistavat eväät esimerkiksi
ilmastonmuutoksen tai väestön ikääntymisen ratkomiseen. Parhaimmillaan Suomen taloudellinen kasvu
voisi perustua nimenomaan yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun koulutetun väestön avulla.

I n n o v a a t i o t j a t e k n o l o g i a l e v i ä v ät

S UOMI TUOTTAA ON G ELMANRAT K AI S IJOITA

S u o m e ssA O n E u r o o pa n o s a a v i m m at n u o r e t

Koulutuksen taso nousee
Eliniät pidentyvät
Matkapuhelimet ja internet arkipäiväistyvät

Asukaslukuun nähden maailman eniten tutkijoita
Maailman kuudenneksi innovatiivisin maa
Maailman parhaita pullonpalauttajia

63% “haluan vaikuttaa yhteiskuntaan”
Maailman toiseksi parhaita luonnontieteissä
83% “ihmisten toiminta on ylittänyt luonnon rajat”.

K r i i s i t j a o n g e l m at o v at k a i kk i a l l a

T y ö pa i k at k at o a v at j a v ä e s t ö i k ä ä n t y y

V a i k u t t a m i sk a n a v a t p u u t t u v a t

Epätasa-arvo kasvaa
Ilmastonmuutos ja pakolaistilanne pahenevat
Talouden epävarmuus lisääntyy

Huoltosuhde huononee voimakkaasti
Teollisuuden työpaikkoja katoaa
Työttömyys kasvaa

60% “ pelkään tulevaisuutta”
70% “mahdollisuudet vaikuttaa yhteiskuntaan heikot”
1/5 työttömiä

Tämä vaatii kuitenkin erityisesti koulutuksemme monipuolistamista. Nykyinen koulutusjärjestelmämme luo
ensiluokkaisen pohjan monimutkaisen ja analyyttisen
tiedon sisäistämiseen ja tuottamiseen. Tämän lisäksi
oppimisen tulee keskittyä entistä enemmän ongelmien
tunnistamiseen, erilaisen tiedon yhdistelemiseen sekä
tiedon soveltamiseen käytännössä. Parhaimmillaan
koulutuksemme mahdollistaa uteliaiden, kriittisten
ja soveltamiskykyisten ihmisten kasvua. Nämä tulevat osaajat ovat hyviä liikkumaan teorian ja käytännön välillä, sekä miettimään aivan uusia ratkaisuja
yhteiskunnallisiin ongelmiin. Niin työelämä kuin suomalainen yhteiskunta laajemmin tarvitsee aktiivisia
ja oma-aloitteisia ihmisiä, jotka ovat valmiita kyseenalaistamaan vanhaa ja mukautumaan muutoksiin.

Luodaksemme polkuja ja mahdollisia tulevaisuuksia koulutuksen monipuolistamiseen, järjestimme
kesällä 2013 ensimmäisen Safarin. Safarilla suuret
yhteiskunnalliset ongelmat, kuten nuorten syrjäytyminen ja ilmastonmuutos, yhdistetään konkreettisten,
ruohonjuuritason ratkaisujen tekemiseen. Tekemällä
oppimisen kautta monipuolistetaan ja tasa-arvoistetaan oppimista viheliäisten ongelmien keskellä.

Safarilla huomasimme, että nuorilla on erittäin vahvat
valmiudet aloittaa tämä muutos jo nyt. Tutkimukset
osoittavat, että heillä on myös vahva kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, mutta toimivat keinot
vaikuttamiseen puuttuvat. Kun nämä keinot nuorille
esitellään, on nuorilla paljon annettavaa.

Vuonna 2013, Safarilla lukiolaiset ratkoivat suuria
yhteiskunnallisia ongelmia käytännön projekteissa.
Nuoret ovat luontevia muutosvoimia rakennettaessa
tulevaisuuden yhteiskunnallisia ratkaisuja: haasteet, kuten eläkepommi ja nuorten syrjäytyminen
toisaalta vaikuttavat heihin eniten, ja toisaalta heidän oletetaan ratkovan ne siirtyessään työelämään.
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Lopulta Safarissa on kyse uusista ratkaisuista kestävämmän ja uteliaamman yhteiskunnan rakentamiseen. Safarilla opetellaan yhteiskunnallista toimintaa
toimimalla yhteiskunnassa. Samalla ratkotaan tämän
päivän ja huomisen vaikeimpia ongelmia yhdessä muiden kanssa.

R AT K A I S U : R akennetaan la b oratorio

O p p i m i s l a b o r at o r i o :

Konkreettiset ratkaisut
Hierarkioiden purku
Tiedon jakaminen
Toisilta oppiminen
Ongelmakeskeisyys

S AFARIN TYÖ K ALUJA :

Kuinka luodaan alusta, jossa nuoret pystyvät ja ennen
kaikkea haluavat tarttua yhteiskunnalliseen ongelmaan?
Safarin näkyvin osa oli konkreettinen kesällä järjestetty leiri – mutta sen taustalla oli jo vuotta aiemmin
alkanut pyrkimys testata ja kehittää toimivia menetelmiä uudenlaiseen oppimiseen ja yhteiskunnallisten
ratkaisujen luomiseen.
Jokainen Safari-ryhmä onnistui viikossa rakentamaan
konkreettisen ratkaisun valtavaan yhteiskunnalliseen
ongelmaan. Kuinka siis luotiin sellainen alusta, jossa
nuoret pystyvät ja ennen kaikkea haluavat tarttua
yhteiskunnallisen ongelmaan ja luoda oman näköisensä ratkaisunsa ongelmaan?

Osallistavat menetelmät
Start up -liiketoimintamallit
Design-ajattelu
Normatiivisuus

Safarilla käytetyt työkalut ammentavat osallistavista menetelmistä, start up -liiketoimintamalleista,
design-ajattelusta, epäonnistumisen sallimisesta
sekä onnistumisten kautta saaduista ahaa-elämyksistä. Näin syntyi lopulta malli, jonka avulla nuorten
ideat saadaan vaikuttamaan yhteiskuntaan.
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miten S a farilla ratkotaan ongelmia ?

1

A lo i t e ta a n o n g e l m a s ta

Safarilla yhteiskunnallinen ongelma on läsnä jokaisessa työpajassa. Ensimmäiset päivät Safarilla käytetään todellisen ongelman etsimiseen. Mikä onkaan
ongelma syrjäytymisen, ilmastonmuutoksen tai kohtaamattomuuden takana? Ongelma saa ensimmäisten
päivien aikana lukuisia kasvoja, kun nuoret tunnistavat
miten ongelma vaikuttaa kunkin toimijan tai yksilön
elämään. Nuoret tapaavat ensimmäisenä päivänä myös
“asiakkaansa”, joka kärsii ongelmasta omassa liiketoiminnassaan tai julkisissa tehtävässään. Ongelman
reflektoinnin jälkeen nuoret pystyvät rakentamaan syiden ja seurausten ketjun yksilötasolta asiakkaaseen ja
asiakkaasta aina yhteiskunnan rakenteisiin.

2

N u o r e s ta o n g e l m a n o m i s ta j a

Vaikuttavat ratkaisut eivät synny ilman ratkaisijan
omistajuutta. Ongelman tunnistamisen ja määrittelyn ohella Safarin ensimmäisinä päivinä keskitytään
ryhmän resurssien kartoittamiseen ja löytämiseen.
Millä tavalla juuri minä liityn ongelmaan? Miten
ongelma ilmenee kotialueellani? Minkälaisia resursseja minulla tai meillä ryhmänä on ongelman ratkaisemiseen? Näiden kysymysten kautta ymmärretään
ryhmän resurssit ja lisäresurssien tarve ongelman
ratkaisemiseksi. Ongelman määrittelyn ja omistajuuden synnyttämisen jälkeen nuoret ovat valmiita tarttumaan laajaan yhteiskunnalliseen ongelmaan omasta
kulmastaan käsin.
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3

D ata a y l i äy r ä i d e n

Omistajuuden synnyttämisen jälkeen Safarilla alkaa
intensiivinen tiedon kerryttämisen jakso. Tämän jakson aikana nuoret liikkuvat ympäri kaupunkia tapaamassa asiantuntijoita ja katsomassa konkreettisia
esimerkkejä yhteiskunnallisesta ongelmastaan tai sen
olemassa olevista ratkaisumuodoista. Yhdessä asiantuntijoiden kanssa nuoret löytävät oman ainutlaatuisen kulmansa yhteiskunnalliseen ongelmaan.

R o o l i e n r i kk o m i n e n . Nuori, asiakas, asiantuntija, virkamies ja opettaja. Safarilla
vallalla olevat roolit käännetään ylösalaisin. Nuoret eivät ole Safarilla koululaisia vaan asiantuntijoita. Sparraajat, asiakkaat ja opettajat toimivat puolestaan kuuntelijan ja mahdollistajan
roolissa. Safarilla huomattiin, että vain luopumalla määrittelevistä nimityksistä ja rooleista
saadaan nuorten tieto ja asiantuntijuus todella esille.

4

Id e o i j a k o k e i l e

6

T o i m i va n r at k a i s u n l ö y tä m i n e n

Ensimmäisten ratkaisuehdotusten aika. Käsiteltyään
ongelmaa yhä uudelleen ja uudelleen safarilaiset
päästetään äkkiä toimimaan. Nuorille annetaan muutama tunti aikaa kehittää ratkaisumalleja, ja tämän
jälkeen ratkaisuja lähdetään heti testaamaan ulos
maailmaan.

Ensimmäisten versioiden tuhoamisesta syntyy uusia
ratkaisuja, joiden viimeisen testikierroksen jälkeen
nuoret ovat löytäneet ainutlaatuisen ratkaisun, josta
hyötyy niin asiakas, yhteiskunta kuin nuorikin.

5

7

T e s ta a j a t u h o a e n s i m m ä i s e t
r at k a i s u t

Heti ensimmäisten kokeilujen jälkeen, nuoret esittelevät ensimmäisen ratkaisuehdotuksensa asiakkaalleen ja tavatuille asiantuntijoille. Yhdessä asiakkaan ja
asiantuntijoiden kanssa nuoret yrittävät tuhota ensimmäiset ratkaisuehdotukset ja synnyttää tilalle entistä
toimivampia konsepteja.
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J u h l a n p a i kk a

Viimeisenä päivänä kaikki Safari-ryhmät kokoontuvat
esittämään ratkaisuehdotuksensa asiakkaille, medialle, vanhemmille, kavereille ja kaikille kiinnostuneille.
Kymmenen minuutin mittaisissa esityksissä nuoret
vakuuttavat yleisön ratkaisuehdotuksestaan ja sitouttavat kuulijat tekemään ratkaisuista totta.

S a fari kehitt ä ä kumppanei d en
yhteiskunnallista toimintaa tehokkaasti

Y r i t y ks e T : Yrityksille Safari on uudenlainen
sidosryhmäyhteistyön väline. Nuorten ottaminen
mukaan tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen tai
testaamiseen on parasta mahdollista sidosryhmien
osallistamista. Safarin yrityskumppani tarjoaa nuorille
elintärkeitä kontakteja ja kokemuksia työelämästä.
Nuoret puolestaan voivat mullistaa koko yrityksen
käsitykset siitä, millaisia ongelmia sen omilla tuotteilla tai palveluilla oikeastaan voitaisiinkaan ratkoa tai
kuinka nuorille pitäisi viestiä. “En keksi Safaria parempaa tapaa saada asiakasrajapinta iholle. En usko, että
kalleinkaan konsultti olisi pystynyt suunnittelemaan
palveluita niin rohkeasti kuin nämä nuoret”, totesi
Helsingin Energian energiatehokkuuspäällikkö ja vt.
Ympäristöjohtaja Rauno Tolonen. Laajentamalla sidosryhmiään Safarin nuoriin, yritys kasvattaa ymmärrystä
ja uteliaisuuttaan maailmaan ja kehittää toimintaansa.
J ä r j e s t ö T : Safari toimii järjestöille tehokkaana
oman yhteiskunnallisen mission vahvistajana ja uusien
konseptien kehitys- ja testausalustana. Oranssi ry:n

toiminnanjohtaja yllättyi siitä laajuudesta, jolla nuoret
pystyivät kehittämään uusia syrjäytymistä ehkäiseviä
käytännöllisiä konsepteja. “Odotin yksittäisiä ideoita
mutta sieltä tulikin laajaa visiota siitä, mitä Oranssi
voisi todella olla syrjäytymisvaarassa oleville”, sanoo
toiminnanjohtaja Aino Toiviainen-Koskinen.
J u l k i n e n s e k t o r I : Safari voi parhaimmillaan olla kauan kaivattu yksinkertainen mutta
tehokas keino osallistaa nuoria palveluiden suunnitteluun. Kun vaikeat ongelmat tiivistetään käsitettävän kokoisiksi ja innostaviksi projekteiksi saadaan
nuoret täysillä mukaan. Kyse on käyttäjien eli nuorten todellisesta kuuntelusta ja vapauttamisesta.
Nuorisoasiainkeskukselle oli itsestäänselvää, että
parhaat tulokset saataisiin aikaiseksi kun nuoret pääsevät viikoksi itse kehittämään nuoriin vetoavia keinoja
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi nuorisotiloissa.
“Pilotoinnin kohteeksi valikoitunut nuorisotila ei pian
enää ole entisensä”, visioi Nuorisoasiainkeskuksen
Markku Toivonen heti Safarin jälkeen.
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K o u l u t u ks e n k e h i t t ä j ä t : Safari kehittää
paitsi kumppaneidensa toimintaa ja nuorten omaa
osaamista niin myös työkaluja uudenlaiseen oppimiseen. Helsingin yliopistolle ja Helsingin kaupungin opetusvirastolle Safarissa oli kyse ennen kaikkea
uudenlaisesta projektimuotoisen oppimisen laboratoriosta. Vaikeiden yhteiskunnallisten ongelmien
muotoileminen käsitettäviksi projekteiksi luo parhaimmillaan syvempää oppimisen kokemusta ja käytännön yhteiskunnallisia ratkaisuja samaan aikaan.
Rohkaisevaa palautetta oppimislaboratorion onnistumisesta saatiin safarilaisilta: “Tuntuu, että Safarilla
on oppinut enemmän kuin koko lukion aikana”, totesi
Safarilla mukana ollut Antti. Oppimista ja toimintaa ei
Safarilla pidetä vastakkaisina napoina, vaan toisiaan
täydentävinä palasina kestävämmän yhteiskunnan
luomisessa.

PROJEKTIT

O ranssin uusi talo tekee tekij ö it ä

As i a k a s : Oranssi ry.
Y h t e i sk u n n a l l i n e n o n g e l m a : Nuorten syrjäytyminen
K ä y t ä n n ö n r at k a i s u : Nuorten itse suunnittelema nuorisotila, joka toimii ponnistuslautana
yhteiseen tekemiseen. Tilaan suunniteltiin Kohtaamo, joka tuo ihmisiä yhteen erilaisten tapahtumien
kautta, ja Hautomo, joka mahdollistaa hiljaisen oleilun keskellä kaupunkia.

Seiniä, katto, verkkaisesti edistyvä remontti ja alustavia suunnitelmia. Se on suunnilleen se, mitä Oranssi
ry:llä oli kesän alussa uuden Helsingin Suvilahdessa
sijaitsevan tilan varalle. Yhdistys päästi safarilaiset
ennakkoluulottomasti pohtimaan, miten tila voisi
parhaiten tarjota nuorille puitteet omalle tekemiselle.
Jokaisessa Safari-projektissa on pohjimmiltaan kyse
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Siksi Safarin
järjestäjätiimi aloitti työt Oranssin kanssa pohtimalla,
mihin yhteiskunnalliseen ongelmaan uudella tilalla
voitaisiin vaikuttaa, niin että Oranssin omat tavoitteet toteutuvat tilassa myös. ”Oranssi vaikutti mielenkiintoiselta projektikumppanilta, koska järjestöllä
on mielenkiintoinen tausta, jonka toiminnassa nuoret ovat keskeisessä roolissa.”, ryhmänvetäjä Mikael
Sokero kertoo yhteistyön alusta.

Toiminnanjohtajan Aino Toiviainen-Koskisen ja järjestön muiden työntekijöiden kanssa pidetyssä työpajassa
Oranssin ykköstehtäväksi nousi ruohonjuurikulttuurin
säilyttäminen. Se tarkoittaa esimerkiksi zine-perinteen ylläpitoa ja punk-keikkoja, mutta järjestössä
oltiin avoimia pohtimaan aivan uusia tekemisen muotoja. Ainoat raamit uudelle tilalle olivat, että sen pitäisi
olla matalan kynnyksen paikka, jossa voisi järjestää
epäkaupallista, avointa toimintaa.
Järjestäjäporukan jatkoideoinnissa syntyi nopeasti ajatus siitä, että luomalla aktivoivaa toimintaa Valvomoon,
puututaan samalla yhteen Suomea puhuttaneimmista
ongelmista, eli nuorten syrjäytymiseen. ”Sitten idea
esiteltiin Oranssille ja käytiin katsomassa suunniteltavaa tilaa”, Mikael kertoo. Aino kertoo, että syrjäytymisen
ehkäisy onkin Oranssin työssä läsnä, mutta pääpaino on
käytännön tekemisessä ja mielekkäässä tekemisessä.
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“Emme halua leimata ketään toiminnassa mukana olevaa syrjäytymisvaarassa olevaksi”, Aino kertoo.
Projektin tarkoitus ei ollut enää vain keksiä kivaa tekemistä nuorille vaan miettiä, miten tilaratkaisuilla voi
ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja luoda Valvomoon
aktiivista, kiinnostavaa ja omaehtoista ohjelmaa, jotka
ovat nimenomaan nuorten itsensä tekemää. “Safari oli
meille konkreettinen tapa kysyä nuorilta suoraan, mitä
he haluavat tehdä ja millaisia tiloja he haluavat. Meillä
ei ole omia työpajoja, jossa tehtäisiin tällaisia asioita”,
Aino sanoo.
Ryhmä tarttui työhön heti viikon alussa rivakasti ja
yhteistyö sujui hyvin, vaikka suurin osa porukasta
tapasi ensimmäisen kerran Safari-viikon maanantaina.
”Kivointa leirillä oli, miten nopeasti heterogeeninen ryhmä sulautui yhteen nopeasti ja otti projektin

omakseen. Oivalluksen hetket, jotka näki ryhmäläisten
kasvoilta, olivat mahtavia”, Mikael sanoo. Leiriläsille
tärkeää oli, että heidät kohdattiin pystyvinä ihmisinä.
“Mielekästä tekemistä koko viikoksi ja se tunne että
just mua kuunnellaan”, Essi Tekijähautomo-ryhmästä
kertoo.

Ensimmäistä kertaa vierailulla. Viikon aikana ryhmä suunnitteli toimintamallin ja kaksi tilakonseptia
Suvilahteen.

Mikael oli ohjaajana tyytyväinen ja yllättynyt projektin
tuloksista. ”Ne oli freesejä ja toteuttamiskelpoisia.
Suunnittelimme kaksi esimerkkikonseptia ja toimintamallin tilalle”, Mikael kertoo. Myös Oranssissa oltiin
tyytyväisiä. “Leiriläisten ajatukset olivat mielenkiintoisia ja lopputulokset erilaisia kuin ajattelimme etukäteen. Niissä hyödynnettiin laajempaa näkemystä,
kuin odotin. Esimerkiksi Hautomon idea oli mielenkiintoinen. Oli yllättävää, että nykyajan kaoottiseen
elämänrytmiin tottuneet nuoret haluavat hiljaisen
rauhoittumistilan”, Aino sanoo.
Vaikka viikon leiri meni Tekijähautomo-ryhmällä
loistavasti, kävi selväksi, että Safarin ideaa voitaisiin
käyttää muissakin muodoissa – viikko oli intensiivinen ja päivien aikana piti saada paljon aikaan. ”Itse
lyhentäisin päiviä ja antaisin tilaa henkilökohtaiselle
oppimiselle. Ideaalitapauksessa ryhmäläiset tulisivat joka päivä uuden tiedon kanssa, jonka voisi sitten
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jakaa muille. Safarissa tärkeintä on se, että antaa tietoja, taitoja ja kokemuksia joita voi olla vaikea muuten
saada.”, Mikael sanoo.
Leiriläisille oli tilasuunnittelun tueksi esimerkiksi järjestetty vierailu vallattuun taloon Kumpulaan. ”Talossa
oli eri metodilla toteutettu sama asia, kuin mitä me
teimme Valvomon kanssa. Se oli konkreettinen esimerkki siitä, millä eri tavoilla voi suunnitella vapaassa
tilassa tapahtuvia asioita”, Mikael kertoo.
Vierailujen lisäksi viikon onnistumiselle tärkeitä olivat myös monet mukana olleet sparraajat eli erialaiset asiantuntijat, jotka antoivat kaikki viikkoon oman
panoksensa. “Sparraajista oli hyötyä, selvästi asiantuntevat ihmiset osasivat ohjata proggista oikeaan
suuntaan. Sain uusia näkökulmia asian pyörittelemiseen”, Essi sanoo.
Safariporukasta tuli viikon aikana myös tiivis porukka,
jolla on intoa tehdä uusia projekteja ja seurata ideoiden toteutumista.”Tämän projektin suhteen odotetaan marraskuuhun, jolloin Valvomo aukeaa. Sitten
kasataan ryhmä kokoon ja mennään katsomaan tilaa
ja patistellaan Oranssia myös toteuttamaan ideat”,
Mikael kertoo.

K atujuhlat j ä rjest ä m ä ll ä kiinni teoriaan

As i a k a s : Suomen Pakolaisapu ja Kaarlenkadun vastaanottokeskus

Y h t e i sk u n n a l l i n e n o n g e l m a : Kansainvälisen liikkuvuuden ongelmat ja turvapaikanhakijoiden oikeudet
K ä y t ä n n ö n r at k a i s u : Katujuhla, jossa turvapaikanhakijat itse pääsivät osallistumaan
ohjelmaan. Tavoite oli kiinnittää huomio vastaanottokeskukseen osana naapurustoa. Osana tätä
nuoret perustivat “Olen naapurisi” -verkoston, jossa turvapaikanhakijat ja heidän naapurinsa voivat
jakaa taitojansa ja tehdä asioita yhdessä.

Kallion Kolmas Linja on väärällään väkeä kesäisenä
lauantaina. Kallio Block Party on tuonut yhteen kulttikaupunginosan asukkaat ja ihailijat juhlistamaan
Helsingin monimuotoisuuden keskusta. Linjan varrella on myös paneeli, jossa asiantuntijat debatoivat
Suomen turvapaikanhakuprosessista ja turvapaikanhakijoiden asemasta Suomessa. Vielä viisi päivää
sitten paneelin järjestäjille molemmat asiat olivat suurelta osin tuntemattomia.

”On mielenkiintoista, miten vähän turvapaikanhakuprosessista ja turvapaikanhakijoista tiedetään. Ihmiset
eivät esimerkiksi tiedä, että turvapaikanhakija-statuksella Suomessa oleskeleva on maassa laillisesti,
ei laiton matkalainen. Koko turvapaikanhaku- ja
maahanmuttodiskurssi on viime vuosina muuttunut.
Kumpaakaan asiaa ei aiemmin nähty ongelmana”,
toteaa turvapaikanhakijoiden asemaa pohtineen
Safari-ryhmän vetäjä Mirja Hämäläinen.

Kun Safarista käytiin juttelemassa keväällä 2013 pääkaupunkiseudun lukiossa, nousi keskusteluissa esille
aina maahanmuutto. Maahanmuuttajien asemaa on
Suomessa ruodittu näkyvästi jo vuosia, mutta asiasta
on edelleen paljon vääriä käsityksiä.

Kalliossa sijaitseva turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus ja Suomen Pakolaisapu ry lähtivät mukaan
Safarille juuri selventämään ja nostamaan keskusteluun turvapaikanhakijoiden asemaa erityisesti nuorten
parissa.“Tietyt asiat kuten Dublin-prosessi ja turvapaikanhakuprosessin erot alaikäisten kohdalla tulivat
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uusina asioina lukiolaisille. Silti heidän pohjatietonsa
ja motivaationasa yllättivät ja pitkin viikkoa he omatoimisesti keräsivät lisää tietoa aiheesta.”, Mirja kertoo.
Viikkoon kuului myös tietysti vierailuja Kallion vastaanottokeskukseen. “Kaarlenkatu on poikkeuksellinen
kumppani, koska siellä on ihmiset heikossa asemassa
ja työntekijät lähtevät siitä, että asiakkaita pitää suojella. Tasapaino on hyvä muistaa. Turvapaikanhakijat
eivät ole outoja tyyppejä joilla kaikilla on traumoja.
Silti on pidettävä mielessä että he ovat lähteneet kotoaan pakoon pahoja asioita ja tälläkin hetkellä he ovat
hyvin erityisissä oloissa. Tekemistä vastaanottokeskuksessa rajoittavat jotkut asiat, joista yhtenä tietysti
kielimuuri”, Mirja kuvaa.

Työn hedelmiä. Safarilaisten suunnittelema katupaneeli turvapaikanhakuprosessista keräsi kiinnostuneita Kallion kaduille.

Ryhmäläisten mielestä oli mielenkiintoista nähdä
vastaanottokeskuksen arkea. “Rakennuksessa nähtiin paljon uutta mutta ei järkyttävää. Pieniin asioihin
kiinnitti huomiota, kuten että missään ruuassa ei ole
sianlihaa. Toisaalta siellä oli letkeä ilmapiiri. Paikka
on vanha hotelli, ja mesta tuntui jotenkin kornilta.
Yksi ryhmäläisistämme totesi paikan muistuttavan
Kanarian lomaa kymmenen vuoden takaa. ”Yhteinen
sävel turvapaikanhakijoiden kanssa löytyi piknikillä
ruoan ja pelien kautta” Mirja sanoo.
Viikon aikana lukiolaisryhmän käytännön tavoitteena
oli järjestää lauantain Kallio Block Partyyn ohjelmaa.
Tuloksena oli kokonaisuus jossa turvapaikanhakijat
esiintyivät ja asiantuntjat keskustelivat paneelissa ja

haastatteluissa. Lisäksi kadulle oli järjestetty avoin
“sotkuseinä”, johon kaupunkilaiset pääsivät piirtelemään. Viikon aikana taiteilija Timo Wright oli
avustamassa ryhmää inspiroiden poliittisesta taiteesta ja epäkonventionaalisista vaikutuskeinoista.
Kallio-liikkeen Jaakko Blomberg oli kertomassa
Block Partystä käytännössä ja osoitti, että paljon voi
saavuttaa vain lähtemällä tekemään ongelmia pelkäämättä. Tekemisen asenne tarttui. Torstai-iltana
koko Safari-ryhmän yhteisellä piknikillä turvapaikanhakija-ryhmä oli vielä kuumeisesti kiinni kännyköissään ja Twitterissä. Poliitikot Paavo Arhinmäestä Saul
Schubakiin saivat lukiolaisilta pitkin torstai-iltaa kutsuja tulla puhumaan paneeliin vielä siinä vaiheessa kun
ryhmänvetäjät itse keskittyivät piknikin mölkkyyn.
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Ryhmän toiminta ei jäänyt yksittäiseksi tempaukseksi Block Partyillä. Lukiolaiset ideoivat myös Olen
Naapurisi -kampanjan, joka jo viikon aikana käynnistyi Facebook-sivun ja tarrojen myötä tarkoituksenaan
tuoda tietoisuuteen pimennossa olevaa vastaanottokeskusta osana monipuolista Kalliota.
Lukiolaiset olivat erittäin tyytyväisiä käsiensä jälkeen.
”Kuusi päivää kovaa työtä on paljon vaadittu, varsinkin
kun ryhmämme päätti muutaman päivän varoitusajalla
järjestää toimintaa osana hemmetin isoa kyläjuhlaa.
Silti pitkin viikkoa kaikki hoitivat hommansa energisesti, päämäärätietoisesti ja silti toisilleen tilaa
antaen. Aika mieletöntä!”, Mirja summaa.

K reisej ä i d eoita keksim ä ll ä oppii eniten

As i a k a s : Helsingin Energia
Y h t e i sk u n n a l l i n e n o n g e l m a : Ilmastonmuutos ja nuorten energiankäyttö
K ä y t ä n n ö n r at k a i s u : Helsingin Energian nuorille suunnatun ilmastoviestinnän uudistaminen

Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä täytyy käyttää
monipuolisia keinoja. Safarilaiset osallistuivat keksimällä hulluja ideoita Helsingin Energian käyttöön,
jotta nuoret saataisiin ymmärtämään asian tärkeys.
”Me kaikki!”, summaa Ilmastotaistelun seuraava
sukupolvi -ryhmän ohjaaja Markus Wikholm projektin
hyötyjiä. Suureen ja vaikeasti käsitettävää ongelmaa
tarkastellessa näkökulma ratkaisee. “Ydin oli pyrkiä
löytämään tapoja, joilla nuoriso saadaan käyttäytymään fiksummin suhteessa ilmastonmuutokseen”,
Markus kertoo.
”Pohdin alussa, että kannattaakohan tähän ryhmään
edes lähteä mukaan, niin isosta ongelmasta on kyse.
Ilmastonmuutos on minulle tärkeä asia ja siihen vaikuttaminen kiinnosti. Safarilla huomasimme, että
jokaisen meidän valinnoilla on oikeasti merkitystä ja
kaiken kaikkiaan tunsin, että minäkin voin vaikuttaa”,
ryhmän jäsen Antti tuumailee.

Projektin kumppanina oli Helsingin Energia, jolle
hanke oli tarpeellinen ja tärkeä. Energiayhtiö halusi
löytää keinoja, joilla tehokkaan ja puhtaan energiantuotannon ohella voitaisiin viestinnän keinoin saada
nuoriso käyttäytymään kestävästi ja vaikuttaa ilmastonmuutoksen etenemiseen.
“Meitä kiinnosti se, että me saadaan oikeasti nuorten
näkökulma siihen nuorille tehtävään energianeuvontaan. En usko, että me ollaan ikinä kysytty nuorilta suoraan, miten heidän kanssaa pitäisi toimia yhdessä – on
kuitenkin ehdottoman järkevää tehdä nuorten kanssa
suoraan töitä”, Pirjo Jantunen Helsingin Energialta
kertoo.
Markus kertoo, että tehtävänanto oli kaksiosainen.
“Ensinnäkin opimme, käsittelimme ja tuotimme
parannusehdotuksia jo olemassa olevaan Helsingin
Energian viestintään. Kävimme Kampin Sähkötalossa
katsomassa energianäyttelyn sekä vierailulla voi18

malassa. Sitten päästimme luovuuden valloilleen.
Ryhmälle annettiin vapaat kädet keksiä hulluja ideoita
eli uusia tapoja viestiä kestävästä energiankulutuksesta. Ideoita alkoi syntymään jo tiistaina, piti vähän
toppuutella”, Markus kertoo.
Viikon alussa ryhmä sai sisäistettäväksi myös aikamoisen määrän tietoa ilmastonmuutoksesta, Helsingin
Energiasta, energiantuotannosta, kestävistä elämäntavoista ja käyttäytymismuutoksista. Tietoa olivat
jakamassa Demos Helsingin Roope Mokka, muotoilija
Janne Salovaara sekä Helsingin Energian oma väki.
“Ensimmäisissä päivissä tärkeintä oli saada perspektiiviä ilmastonmuutokseen. Saamillamme tiedoilla
oli todella vaikutusta lopputulokseen, esimerkiksi
juuri Roopen luento käyttäytymismuutoksesta näkyi
tuloksissa selvästi”, Antti toteaa. Kun ryhmäläisille oli
selvää, että jokaisen käyttäytymisellä on ilmastotaistelussa väliä, oli helppo motivoitua tekemään. Ryhmä
myös luotti siihen, että kaikella mitä Safarin aikana

tullaan tekemään on konkreettisesti merkitystä,
Helsingin Energialla ideoita tultaisiin soveltamaan
käytäntöön.

Aika esiintyä. Loppujuhlassa ryhmä pääsi vihdoin
kertomaan ideansa asiakkaalle ja maailmalle.

Keskiviikosta lähtien ryhmän toimintaa määritti luovuus, joka olikin kaikkein tärkein ryhmän työkaluista.
“Ja niitä ideoita tuli sitten saavikaupalla”, Markus kertoo vieläkin hieman järkyttyneenä. Viikko jatkui ideoita
jalostaessa esittämiskelpoiseen kuntoon perjantain
lopputapahtumaa varten. Siellä ryhmä silminnähden asiastaan innostuneita lukiolaisia esitteli ideansa
kaikille Safarin sidosryhmille, tärkeimpänä tietysti
Helsingin Energia. Kaikkia ideoita yhdistää tavoite
saada ilmastoteot tuntumaan nuorista yhteisölliseltä,
merkitykselliseltä ja hyvältä kokemukselta.”Meillä
oli ryhmässä hyvät tyypit ja olimme kaikki erilaisia.
Hienoa oli, että kaikki toivat omia näkökulmiaan asiasta. Oli tärkeää huomioida kaikkien näkemykset, jotta
ratkaisuista tulisi kokonaisvaltaisia”, Antti toteaa.
Markuksen mielestä Helsingin Energia oli nuorille esimerkillinen kumppani. “Tavallisesti suuret yritykset
eivät suhtaudu nuoriin tällä tavoin. Nyt nuorten luovuus päästettiin valloilleen ja heidät otettiin tosissaan.
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Isolta yritykseltä se vaatii kuuntelemista ja oppimista
nuorilta. Pitää myös antaa tilaa ja aikaa, jotta syntyneitä ideoita saadaan jalostettua.” Markus pohtii.
“Ryhmäläisissä huikeaa oli heidän kykynsä asettua
muiden ihmisten asemaan. Ryhmäläiset pyörittelivät
suuria abstrakteja kysymyksiä ja sovelsivat niitä taitavasti erilaisiin konteksteihin.”
Helsingin Energian kanssa tehdyssä projektissa
todistettiin, että yrityksestä on uskottavaksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. “Yhteistyömuotona Safari
oli kaikkien mielestä onnistunut! On mielenkiintoista
nähdä, minkälaisia vaikutuksia nuorten osallistamisella esimerkiksi yritysten vastuullisuudessa tulevaisuudessa. Tätähän pitää viedä kaikkialle!” toteaa
Markus.
Antti puolestaan näkee kumppanuuden lukiolaisten
kanssa erityisen hyvänä avarakatseisuuden ja tiedonnälän vuoksi. “Lukiolaiset haluavat näyttää omia taitojaan ja haastaa itseään”, Antti pohdiskelee. Lukioiässä
olevat nuoret ovat vastaanottavaisia ja haluavat oppia
koko ajan lisää. “Lukiolaisten maailmankuva ei ole
vielä piirtynyt, sitä piirretään”, Antti huomauttaa.

M eriharjusta E koharjuksi

As i a k a s : Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskus
Y h t e i sk u n n a l l i n e n o n g e l m a : Kestävät elämäntavat
K ä y t ä n n ö n r at k a i s u : Meriharjun luontotaloon suunniteltiin energiaa säästäviä ja kestävän
kehityksen arvoja viestiviä toimintatapoja.

Hyvin intensiivisen Safari-viikon jälkeen safarilaiset huilasivat ansaitusti kaksi päivää. Mutta tiistaiaamuna Kaisaniemen metroasemalla näkyi taas
innokkaita kasvoja. Tällä kertaa suuntana oli Vuosaari
ja Nuorisoasiainkeskuksen Meriharjun luontotalo.
Yli 100-vuotias Meriharjun luontotalo on vaikuttava
näky: Uutelan niemen kärjestä idyllisen luonnon
keskeltä löytyy kaunis huvila. Vaikka Helsingin keskustaan on vain hieman yli kymmenen kilometriä,
Meriharjun pihapiirissä voi hyvin kuvitella olevansa
paljon kauempana kaupungista. Meriharju toimii
Nuorisoasiainkeskuksen kestävän kehityksen mallitalona, jonka tavoitteena on edistää ja vahvistaa helsinkiläisten nuorten ympäristötietoisuutta ja kestävää
elämäntapaa.
Tätä missiota safarilaisetkin olivat Meriharjussa edistämässä. Vaikka Meriharjussa on vahvaa ympäristö-

kasvatusta ja luontokoulutoimintaa aktiivisesti ympäri
vuoden, oli luontotalon haasteena välittää vahvemmin
talon käyttäjille Nuorisoasiainkeskukselle tärkeät
ekologiset arvot. “Usein talon ulkopuoliset käyttäjät –
erilaiset kurssit, leirit ja kerhot – unohtavat talon ekologiset arvot. Tähän meidän piti siis puuttua”, selvensi
Antti Tarvainen, yksi Meriharju-ryhmän vetäjistä.
Nuorilla oli siis kaksi päivää aikaa tutustua Meriharjuun
paikan päällä ja löytää uusia tapoja viestiä talon käyttäjille, eli nuorille, energiansäästämisen ja kestävän
kehityksen tärkeydestä. Kunnianhimoisena tavoitteena
oli, että tila inspiroisi käyttäjiä toimimaan vastuullisesti
ja ekologisesti Meriharjussa. Tämän lisäksi toivottiin,
että kestävän kehityksen ajattelu siirtyisi Meriharjun
käyttäjien mukana myös Meriharjusta eteenpäin.
Meriharjussa nuorille tarjoiltiin siis melkoinen haaste.
Projektin mielenkiintoa lisäsi entisestään se, että
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Meriharjussa nuoret saivat toimia todella itsenäisesti,
ilman juuri minkäänlaista ohjausta.
“Safari-viikolla nuorilla oli joka tilanteessa vähintään yksi ohjaaja, jonka vastuulla oli varmistaa että
hommat etenevät. Meriharjussa halusimme osoittaa
nuorille, että he kykenevät tekemään projektin myös
itsenäisesti. Ohjasimme heitä todella vähän kahden
päivän aikana. Halusimme myös maksaa nuorille
palkkaa, sillä heidän työllään on oikeasti iso arvo”,
Antti selventää.
Tuloksia alkoi syntyä nopeasti.
Ryhmä tunnisti heti ongelmakohdaksi sen, etteivät
Meriharjun tavoitteet ja identiteetti luontotalona riittävästi välity vaihtuville ryhmille, eivätkä tilassa käytetyt
viestintätavat välttämättä innosta nuoria käyttäytymään ympäristöystävällisesti. Ryhmä halusikin tehdä

ekologisista valinnoista niin helppoja kuin hauskoja –
vain näin, eri käyttäjäryhmät muuttaisivat tapojaan.
Meriharju täyttyi nopeasti parannusehdotuksista
muistuttavista lappusista: tähän voisi laittaa ohjeistavan meemin, nämä roskikset voisi siirtää kauemmas,
tähän tulee ledivalot... Näiden kymmenien pienten
parannusten lisäksi ryhmä keksi villimpiä, toiminnallisia konsepteja. Jalanjälkipelissä pisteitä saa kaikesta
ekologisesta toiminnasta, niin isoista kuin pienistäkin
teoista. Marjojen kerääminen metsästä: 10 pistettä.
Suihkuajan vähentäminen: 40 pistettä.
Projektin loputtua asiakas oli enemmän kuin tyytyväinen. Nuorisoasiankeskus harkitsee tällä hetkellä
Ekoharjun oppien siirtämistä muihinkin heidän tiloihin.

Haasteita edessä. Vanhasta talosta löytyi ryhmän mielestä paljon päivitettävää kestävän kehityksen saralla.
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Tyytyväisiä olivat myös Safarin vetäjät. Antti kertoo:
“Safarin loppujuhlassa kysyttiin, kuinka monen nuoren ajatukset omasta tulevaisuudesta ovat muuttuneet
Safarin aikana. Kaikkien kädet nousivat.” Meriharjussa
nuoret pääsivät käytännössä testaamaan kaikkea
Safarin aikana oppimaansa, ja näyttämään osaamisensa. Nuoret suhtautuivat tehtävään työnä, sellaisena jota voisi tehdä lisää tulevaisuudessa. “Tähän voi
olla jo aika tyytyväinen”, Antti summaa.

S A FA R I N 8 O P P I A

2

K o u l u : Oppiminen tapahtuu myös
luokan ulkopuolella. Parhaimmillaan
yhteiskunta on jatkuvasti muuttuva
laboratorio. Luokan ulkopuolella
nuoret voivat kehittää oppimaansa ja
soveltaa tietojaan – näin myös luokassa oppiminen helpottuu.

1

J ä r j e s t ä j ä : Anna nuorille vapaat
kädet ja konkreettinen haaste. Safari
tuottaa parhaimmat tulokset silloin,
kun kumppanit uskaltavat antaa nuorille mahdollisimman paljon vapautta
ja luottavat Safarin lopussa syntyviin
tuloksiin. Vuoden 2013 kumppanit lähtivät rohkeasti kokeilemaan uutta lähestymistapaa nuorten kanssa ja saivat sen
ansiosta vaikuttavat tulokset.

4

K u m p p a n i : Varaudu toteuttamaan ideat. Niin nuorille kuin varttuneemmillekin, motivoivinta on
nähdä oman työnsä jälki. Varaudu
siis toteuttamaan nuorten ideat,
näin saat myös itse suurimman hyödyn Safarista.

3

N u o r i : Luota ideoihisi, oudoimmilta
tuntuvia ei ole ajatellut vielä kukaan.
Jos ideasi toteutuminen tuntuu epätodennäköiseltä ja hölmöltä, siinä on
varmasti jotain uutta. Kerro ideastasi
muille avoimesti, parhaat ideat muodostuvat yhdessä muiden kanssa.
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6

K o u l u : Vapauta nuoret käyttämään teknologiaa oppimisen tukena.
Mahdollisuus käyttää omaa erityisosaamista syventää ja luo motivaatiota
oppimiseen. Nuorilla on valtavasti
taitoja käyttää uusinta teknologiaa ja
viestintävälineitä oppimisen ja vaikuttamisen tukena. Hyvässä oppimisympäristössä omaa osaamista pystytään
hyödyntämään ja jakamaan muille.

5

K u m p p a n i : Kohtaa nuori asiantuntijana. Nuorten perspektiivi yhteiskunnallisiin ongelmiin on ainutlaatuinen.
Hierarkiattomassa oppimisympäristössä
kaikki oppivat ja pääsevät vaikuttamaan.

8

N u o r i : Kehitä omia ja toisten
vahvuuksia ryhmässä. Todellinen
yhteiskehittäminen vaatii paitsi
omien, myös ryhmän vahvuuksien
ymmärtämistä ja niihin sopeutumista. Auta ryhmää eteenpäin ja
kehitä ajatuksiasi toisten ajatusten
päälle, ei niitä vastaan.

7

Y h t e i sk u n ta : Yhteenliittymissä
syväopitaan ja muutetaan maailmaa. Maailman ongelmat ratkotaan
yhdessä eri toimijoiden välisissä
yhteenliittymissä. Parhaat tulokset
niin oppimisen kuin ongelmien ratkomisen kannalta saavutetaan, kun
järjestöt, korkeakoulut, virastot ja yritykset tekevät töitä yhdessä.

S afari J A T K U U

V u o d e n 2 0 1 3 Safari oli kokeilu. Uutta tehdessä
lopputuloksia ei voi koskaan täysin ennustaa, ja tärkeintä on usein tekemisen dokumentointi ja siitä oppiminen. Tämä raportti on osa tätä oppimisprosessia.
Safari 2013 oli kaikilla mittareilla menestys, ja haluammekin tehdä Safarista jatkossa isomman, vaikuttavamman ja paremman. Voisiko Safarin laajentaa
Uudenmaan ulkopuolelle valtakunnalliseksi toimintatavaksi? Voisiko Safarin metodeja käyttää leirien
ulkopuolella erilaisten työpajojen, viikonloppuprojektien tai kurssien muodossa? Mitä opetuksella on
opittavaa Safarin kokemuksista ja päinvastoin?

Näiden kysymysten parissa Safarin tiimi tekee tällä hetkellä töitä. Lopulta tavoitteemme on kunnianhimoinen:
haluamme tehdä yhteiskunnastamme moniäänisemmän ja edistää nuorten osallistumista yhteiskunnan
rakentamiseen. Lopulta kyse on siis yhteiskunnan
hyvinvoinnista.
Mikäli haluat osaltasi osallistua Safarin toimintaan tai
sinulle on herännyt kysymyksiä, ota meihin yhteyttä!

Yhteystiedot:
safari2013.fi
facebook.com/safari2013
johannes@avantohelsinki.fi
Avanto Helsinki
Avanto Helsinki on tutkimuspaja, joka tuo yhteiskunnan eri toimijat yhteen ratkomaan viheliäisiä ongelmia.
Avanton projektit keskittyvät oppimisen ja yhteiskunnallisen toiminnan yhdistämiseen.
avantohelsinki.fi
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V u o d e n 2 0 1 3 t e k i v ät m a h d o l l i s e ks i :
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"Luota ideoihisi. Oudoimmilta tuntuvia ei ole ajatellut vielä kukaan"
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