


• Vahvistaa toimialojen välistä yhteistyötä ja alueen omaa sisäistä viestintää kaupungin työntekijöiden välillä

• Lisää kaupungin sisäistä viestintää alueelta toimialalle (asiantuntijuus alueen tarpeista alueella) ja toimialalta 

alueelle

• Toteuttaa suunnitelmallista ja yhtenäistä viestintää asukkaille, 3- sektorille ja yrityksille

• Mahdollistaa asukkaiden , 3- sektorin ja yritysten tarpeiden huomioimista suunnitelmallisella 

osallistamisella

• Pohtii ja analysoi alueen mahdollisuuksia ja haasteita alueprofiilien ja osallistamistulosten avulla sekä 

huomio verkostotyöskentelyssä nousseita tarpeita

• Palvelee alueen asukkaita kehittämällä katkeamattomia palvelupolkuja 
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Konserni”Pöytää” perustettaessa sovittava edustus toimialoittain  Huomioitava alueen erityispiirteet



• Vahvistaa alueen tuntemusta mm. palveluista, ympäristöstä ja historiasta hyödyntämällä eri toimialojen, 

asiantuntijoiden ja asukkaiden asiantuntemusta

• Tuo esille alueen vahvuuksia vetovoimatekijöinä ja pyrkii kehittämään niitä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

• Keskustelee aluetta koskevien kumppanuussopimuksien / hankkeiden sisällöistä 

• Vahvistaa / tukee alueella olevien toimijoiden työskentelyä yhdessä asetettujen tavoitteiden suuntaisesti  Taustalla 

yhteinen ymmärrys alueen asukkaiden, 3 –sektorin ja yritysten tarpeista ja tavoista olla mukana kehittämässä 

aluetta  Luo mahdollisuuksia em. tahojen osallistumiseen 



• Kehittämisen tarve tulee nousta alueelta  Miten asukkaat, kolmas sektori ja yritykset otetaan heti mukaan 

• Pöydän tehtävänä on pohtia ja esittää kehitettäviä toimia  Kaupunkia koskevissa asioissa päätös toimista 

ohjausryhmältä

• Alueen jokaiselle kehittävälle toimelle nimetään asianomistaja, vastuullinen toimiala  

• Kootaan teeman ympärille työskentelyyn tarvittavat verkostot  Verkoston työskentelyn vastuu voi olla myös 3-

sektorilla, yrityksellä tai asukkailla

• Pöydän tehtävänä on koota alueen eri kehittämiskohteiden tulokset yhteen  Taustalle työn 

käynnistyessä asetetut mittarit

Työskentelytapana ”asukas keskiössä”



Alueidentiteetin ja imagon nostaminen

• Asukkaiden aloitteesta ja toimesta järjestetään nk. ”Superpäivä” 27.8.

• Päivän aikana toteutetaan ”Suomen siistein lähiö” – kampanja, 

”Siivouspäivä” ja ”Illallinen Turun taivaan alla”

• Tavoitteena jatkossa rinnalle kehittää Kummipuisto toimintaa ja tehdä 

vuosittainen tapahtumapäivä alueelle

Case Pansiosta 



Asukkaiden ja 3- sektorin toimijoiden rooli

• Luovat ”I love Pansio” –ulkoasun ja tekevät kaiken viestintää liittyvän materiaalin

• Kirjoittavat haastekirjeen asukkaille, 3 –sektorille ja yrityksille ”Suomen siistein lähiö” –kampanjan käynnistämiseksi 

ja luovat asukkaille mahdollisuuden vaikuttaa siivottavien alueiden valintaan

• Järjestävät lastenhoidon, jotta osallistuminen mahdollistuisi pikkulapsiperheille 

• Osallistuvat viestinnän toteuttamiseen mm. flyereiden jakamiseen, sosiaalisessa mediassa viestimiseen, ottavat 

yhteyttä yrityksiin  Viestintäsuunnitelma, joka selkeyttää vastuualueet  ja johon kaikki sitoutuvat omalta osaltaan

Kaupungin rooli

• Toteutetaan karttapohja, joka mahdollistaa asukkaiden osallistamisen (linkki kirjeeseen)

• Tuotetaan viestintämateriaalit ja hyödynnetään olemassa olevia viestintäkanavia esim. kaupungin omaa viestintää ja 

mediayhteyksiä sen kautta

• Tuotetaan lavat ja välineet siivoukseen sekä järjestetään pöydät, tuolit, tarvittavat luvat ja 

järjestysmiehet siivouspäivää ja illallista varten 



Siistin ja viihtyisän ympäristön merkitys yritykselle, asukkaalle ja alueella vierailijalle?

Yhteinen vastuu ympäristöstä… Voiko asukkaat itse luoda Lumipallo –efektin toiminnallaan? 

Miten asukkaiden aktiivisuus hyödyttää esim. taloyhtiöitä?

Voivatko rakennuttajat/peruskorjaus työtä tekevät ottaa asukkaat mukaan rakennettavan/korjattavan kohteen          
suunnitteluun? Värien valinnoissa? Lisääkö arvoa ja kiinnostusta esim. taiteen tuominen osaksi toteutusta? Taiteilijatalo? 
Prosentti periaate? Hankeraha? 

Tai viheralueiden yhteinen suunnittelu? Kummipuistot?

Miksi sinä haluaisit muuttaa Pansio-Pernoa –alueelle?



Kiitos!


