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Konkreettisia askelia kohtuuden poluilla 

Ryhmien yhteenvedot: (suluissa ryhmän yhteyshenkilö) 

1 Paikallinen kohtuustoiminta (Tuuli Hirvilammi) ja lokala ekonomier  

A Ideapankin luominen - Ideapankki liitetään kohtuusverkosto.fi-sivuille (Tuuli Hirvilammi). 

B Lokala ekonomier – paikalliset taloudet (aloitti omana ruotsinkielisenä ryhmänä) 

Paikallistalouden kartoitus. Selvitetään kaupunginosan tai kylän omavaraisuus, paikallinen 

yhteistoiminta, yritykset jne. Tehdään paikallistalouden kartta sekä tarvekartoitukset kyselyjen avulla. 

Tarpeita paikallisessa tarvekartoituksessa esim. pyöräilyreitti, laituri, pihatalkkaripalvelu, juttujen 

kirjoittaminen, jätehuolto. Lisäksi tilastoselvitys esimerkiksi Lokal ekonomisk analys -mallin pohjalta 

(http://friametoder.se/?p=170 ). Ruotsissa tilastokeskuksella on valmis paketti: statistikpaket för lokal 

ekonomisk analys. http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Regionala-statistikprodukter/Lokalekonomisk-

analys-LEA/ Paikallistaloudellisen tutkimuksen yhteydessä selvitetään, minkälaisia rahavirtoja on ulos 

alueelta, energiakulutus ja -tuotanto, kuljetukset jne. Tuloksena on kaupunginosa- tai kyläsuunnitelma: 

kartta + tarvekartoitus + yhteistoiminta- ja kulttuuriresurssit. Vuosaaren eko-opas esimerkki. 

Uudenlainen yhteisöllisyys/kulttuuri on tärkeä paikallistalouden pohja. Kartoituksen tavoitteena on 

lisätä talouden läpinäkyvyyttä ja ymmärrystä oman rahan käytöstä ja rahavirtojen suuntautumisesta ulos 

alueelta.  

C Kansalaispalkka paikallisvaluutassa? – ainakin osittain. 

 

2 Omavaraisuus ja kysymys maasta (Milka Keihäs ja Markku Aho) 

A Viljelymahdollisuus kaikille kaupunkilaisille – kunnallisvaalit: laatikoita ja maapalstoja käyttöön. 

B Permakulttuuri- ja omavaraiskoulutukset kansalaisopistoihin. Valtimon omavaraisuusopisto 

aloittaa 1.11.2016 vuoden Leader-rahoituksen turvin käynnistäen. 

C Maata kaikille! Säätiöhanke meneillään (Milka Keihäs). 

 

3 Haitalliset rakenteet – ulos ja alas! (Toni Ruuska ja Marko Ulvila) 

Rakenteet ovat sosiaalisesti rakennettu ja voidaan muuttaa (hyöty – haitta). 

Pääoman ylivalta, edistysusko ja menestyksen osoittaminen tuhotuhlauksella alas! 

Varautukaamme romahduksiin (David Jonstad)! Vallankumouksiin liittyy ongelmia. 

A Rinnakkaisvalta ylös 

- Integraali-osuuskuntia, solidaarisuustaloutta ja neuvontapalveluja (esim. www.ehtaraha.fi ) 
B Kunnat mahdollisuus 

- Vaatimuksia kunnille ja kunnallisvaaliehdokkaille koskien energiaa, mainontaa, demokratiaa 
(suora, osallistava, lähi) jne. 

- 10 kohtuullista vaatimusta voisi olla vaalikampanjan pohjana (www.kohtuusvaarassa.com) 
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4 Metsä: iloa, surua ja taistelua (Pauliina Kainulainen ja Eeva-Stiina Snellman) + 

Mielenmuutos yhdessä (Timo Järvensivu) - nämä kaksi ryhmää toimivat yhdessä 

Active Hope -kirjan mukaisen metodin avulla (kiitollisuus-surun/tuskan kunnioittaminen - uusin silmin 

näkeminen - uudenlaisin näkökulmin toimintaan). 

Periaatteena kaikissa: KUUNTELE – LÖYDÄ TOISEN HYVÄ TAHTO 

A Tapaamisia ”selluloosasetien”  kanssa 

Metsässä nuotiolla keskustelutilaisuuksia metsäteollisuuden edustajien kanssa: 

mistä iloitset metsässä? mitä suret? mitä voisimme yhdessä tehdä? 

Mihin nämä keskustelut voisivat johtaa? Millaiseen yhteistyöhön selluloosasetien kanssa? 

Minkälainen mielenmuutos tällaisissa kohtaamisissa voisi syntyä? 

B Suurmielenosoitus Helsingin suurtorilla metsien suojelun ja toisenlaisen käytön puolesta 

– metsälauluja: Metsän tyttö/poika tahdon olla, Makeasti oravainen jne.  

– puhetta kaikesta mitä metsä antaa: marjoja, sieniä, hiljaisuutta, puiden huminaa, lahopuiden 

synnyttämää uutta elämää lämpöä rakennusmateriaalia, psyykkistä hyvinvointia 

– yhteinen itkuvirsi 

C Televisio-ohjelma/elokuva 

Miesten vuoro-elokuvan idean pohjalta Metsän vuoro-elokuva. 

Loppukeskustelu 

A Tilat 

Tilojen puolustaminen, vapaat kokoontumistilat. Teknologia antaa mahdollisuuksia: avainkortilla 

kirjastoon ja liikuntailoihin. Kotkassa ja Pyhtäällä itsepalvelukirjastot onnistuneet hyvin. Asiakkaat 

oppivat pian käyttäytymään hyvin. Tyhjät liiketilat Pop up -paikoiksi kansalaisjärjestöille. Esimerkiksi 

Kirkkonummella Kipinä ry saanut käyttöön osuuspankin tiloja. 

B Nettitilat 

Kohtuusverkoston sivut siirrettävä Louhi-palvelimelle. Käytetään somessa #kohtuusverkosto. Lisäksi 

mukaan kartalle Solid-talousverkostot, siirtymäliike jne. Kansainvälinen hakukone: ecosia.org. (Timo 

Järvensivu) 

Skey.fi -sivut (Suomen kestävän elämän yhteisöt eli ekokylät jne.) uudistettu. Mukana ekokylät ja 

kestävän elämäntavan kouluttajat. (Miia Saloranta).  

Pohjoismaiden kokeilut ja järjestöt mukaan kartoille, sinne on helppo rakentaa yhteisöllisiä suhteita 

meiltä (Thomas Wallgren). 

C Media 

Televisiosarja: kohtuullisen elämän Frendit. Komedia vetää.. (Tiina) 

Sosiaalifoorumi keväällä: mahdollisuus rakentaa ryhmä kohtuutalous + solidaarisuustalous + ekokylät + 

permakulttuuri. (Marko Ulvila) 

Elokuvafestarit kohtuu- ja solidaarisuustalousaiheista tulossa (Maija Lumme) 


