
1. Paikallinen kohtuustoiminta  (Tuuli Hirvilammi)  

 

Ryhmässä suunnitellaan mahdollisimman konkreettisia tekemisiä ja  yhdessä 

toimimisen tapoja, joita eri paikkakunnilla asuvat kohtuustoimijat voisivat 

lähteä toteuttamaan. Lähtökohtana on käsitys  siitä, että toimintaa tarvitaan 

monella tasolla samaan aikaan eli myös paikallinen toiminta voisi suuntautua 

niin mielenmuutoksen tukemiseen,  kunnallispolitiikkaan vaikuttamiseen kuin 

yhteisöllisen omavaraisuuden vahvistamiseenkin. Inspiraation tueksi yritetään 

oppia erilaisten järjestöjen kampanjoista ja vakiintuneemmista 

toimintamuodoista mutta avoimin mielin niin, että villitkin ideat ovat 

tervetulleita. Ryhmän aikaansaannoksena voisi olla esimerkiksi innostava ja 

monimuotoinen paikallistoiminnan ideapankki, jonka voisi lisätä 

Kohtuusverkoston kotisivuille. 

 

 

 

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

 

Ryhmässä pohditaan omavaraisuuden merkitystä sekä sitä, mitä voimme 

tahoillamme tehdä omavaraisuuden edistämiseksi, yksin ja yhdessä. Kuulemme 

inspiroivia esimerkkejä muutoksen tuulista maailmalla ja mietimme erilaisia 

mahdollisuuksia edistää ihmisten pääsyä käsiksi maahan täällä koto -Suomessa. 

 

 

 

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

 

Ryhmässä käydään käsiksi valtarakenteisiin, jotka tuottavat ja ylläpitävät 

elämän verkkoa köyhdyttävää toimintaa - ja saavat sen näyttämään normaalilta 

ja jopa tavoiteltavalta. Pääoman ylivalta eli kapitalismi ja muut hierarkkiset 

rakenteet paljastetaan myyttien muodostaman savuverhon takaa. Ryhmä 

kehittelee näkökulmia ja toimintatapoja, jolla kohtuusliike voi samalla sekä 

astua näistä rakenteista ulos että purkaa niitä kaikkien iloksi. Gandhilaiset 

menetelmät mm. yhteistyöstä kieltäytymisestä ja kansalaistottelemattomuudesta 

alkavat näyttäytyä entistä ajankohtaisempina. Poliittista järjestäytymistäkään 

ei unohdeta.  

 

 

 

4. Metsä: iloa, surua ja taistelua  (Pauliina Kainulainen ja Eeva-Stiina Snellman)  

 

Pienryhmässä ”Metsä: iloa, surua ja taistelua” työskennellään monenlaisin 

tavoin, tavoitteena löytää uudenlainen visio suomalaisten metsäsuhteelle ja 

käytännön tapoja viedä sitä eteenpäin. Varaudu sään mukaan varusteilla, joilla 

voi olla osan aikaa metsässä.   

 

 

 

 

 



5. Mielenmuutos yhdessä  (Timo Järvensivu) 

 

Ryhmässä käsitellään kriittisesti yhteisöjen mielenmuutoksen mahdollisuuksia 

ja rajoja. Menetelmämme "yhteisen mielenmuutoksen" käsittelyyn on dialogi. 

Tarkoituksena on paitsi ymmärtää aihetta käsitteellisesti, myös tutustua 

konkreettisesti yhteisen mielenmuutoksen rajoihin etsimällä mielenmuutoksen 

rajoja juuri tässä ryhmässä: minkälaiseen mielenmuutokseen me itse emme olisi 

valmiita ja miksi emme? Voimmeko oppia jotain valtavirran mielenmuutoksen 

haasteista tarkastelemalla omia mielenmuutoksen rajojamme? Minkälaisin 

askelein yhteinen mielenmuutos tulisi (tarvittaessa) nykyistä mahdollisemmaksi 

ja helpommaksi?  

 

 

 

6. Lokala ekonomier (Kristoffer Wilén)  

 

I gruppen kommer vi att fritt diskutera olika initiativ och strategier för att 

stärka mer lokala ekonomier och lokaliseringsprocesser. Vilka möjligheter, 

utmaningar, och politiska hinder finns det för lokala ekonomier? Hurudana 

initiativ för mer lokala ekonomier finns det runt omkring i   Finland (och varför 

inte också i världen), vilka är erfarenheterna av dessa? Vad kan vi lära oss? 

Olika perspektiv välkomnas varmt. Ett perspektiv som jag tycker att är 

intressant och som kan vara viktigt är: vår syn på pengar, t.ex. de möjligheter 

som uppstår om vi kombinerar tankarna om basinkomst/medborgarlön med 

lokala/komplementära valutor. Hur skulle lokala ekonomier kunna stärkas ifall 

en del av medborgarlönen ges ut som en lokal valuta, som kan användas 

överallt i Finland, men endast för lokalt producerade varor och tjänster?  

 


