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Asikkalassa kuntalaiskävellään kohti yhteisymmärrystä
Rohkeus jutella tamperelaisten opiskelijoiden kanssa toi Asikkalan kunnalle uudenlaisen työkalun kuunnella asukkaita.
Demolan monialainen opiskelijatiimi rakensi Asikkalaan sillan kunnan byrokratian ja tavallisen asikkalalaisen välille.
Sillan kantavuutta päästään testaamaan ensimmäisen kerran kuluvalla Euroopan demokratiaviikolla, kun Asikkalan
kunta kutsuu asukkaat opastetulle kävelykierrokselle vanhan Vääksyn ja liikekeskustan alueelle. Kävely on
ensimmäinen askel kuntalaisen kuunteluun Vääksyn maankäytön kokonaissuunnitelman laadinnassa.
Demolasta rakennuspalikat
Kävely ja siihen liittyvä kysely ovat osa uutta opiskelijoiden luomaa osallistamisen menetelmää, jossa asukas
aktivoidaan mukaan suunnitelmiin jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. ”Perinteisiä kysymys-vastauspalstoja,
kyselyitä ja messuosallistumisia on testattu ja kyllähän niilläkin mielipiteitä saadaan. Ongelma onkin, että vastaajat
ovat niitä, jotka ovat aina äänessä. Huomaamatta jää monen hiljaisemman kansalaisen ääni. Lisäksi tieto
vaikutusmahdollisuuksista oli vaikeasti saatavilla, piti todella tietää mitä etsii ja mistä sen löytää. Tähän haluttiin
muutos ja me teimme sen. ”, kertoo Lilli Siikasmaa.
Siikasmaa on osa tamperelaista viisihenkistä opiskelijatiimiä, joka loi ongelmaan ratkaisun. Tiimi työskenteli viime
syksyn innovaatioyhteisö Demolassa ja 3,5 kuukauden mittaisen innovaatioprojektin lopputuloksena toi kunnan
käyttöön itse luomansa SILTA-menetelmän, jossa yksikään kuntalainen ei jää mielipiteineen varjoon. Menetelmällä
varmistetaan, että kuntalainen tietää, missä mennään ja että kerätty tieto hyödynnetään tehokkaasti kunnan
suunnittelu- ja päätöksentekoprosessissa.
Parjaamiseen sijaan osallistumista
Menetelmä kattaa kaiken varhaisen vaiheen tiedottamisesta kyselyiden toteuttamiseen. ”Olennaisinta on se, mitä
mielipiteille tapahtuu kuntalaiskävelyiden ja kyselyiden jälkeen: Paras motivointi mielipiteen annolle on, että siitä saa
palautetta. Pitää olla oikeus tietää, mikä merkitys mielipiteillä on ja jos niitä ei voida huomioida, mistä se johtuu. ”,
Siikasmaa kuvailee.
Jatkossa kaikki kunnan ajankohtaiset hankkeet ja projektit löytyvät yhdestä paikasta, aina samalta nettisivulta, jossa
kuntalainen voi helposti ja ymmärrettävästi seurata asioiden etenemistä. ”Sen sijaan, että verorahojen käyttöä ja
päätöksiä parjataan, SILTA-menetelmällä halutaan rohkaista yhdessä tekemiseen ja oman mielipiteen äänen
sanomiseen. ”, Siikasmaa summaa.
_______________________________________________________________________________________________
Kävelykierros lähtee Päijännetalolta (Meijeritie 1,Vääksy). Kierroksia järjestetään kaksi: la 17.10. klo 12 ja to 29.10. klo
13. Kävelykierros kestää n. tunnin, mutta on helppokulkuinen. Suunnitelmaan voi tutustua ja vaikuttaa Päijännetalolla
myös osallistumatta kävelykierrokselle. Päijännetalo on auki kävelykierroksen alkamisesta kolmen tunnin ajan.
Kierroksen jälkeen Asikkalan kunta tarjoaa kahvit kaikille osallistujille.
Demola on vuonna 2008 perustettu innovaatioalusta, jossa korkeakouluopiskelijat yhdistävät osaamisensa 3,5 kk
mittaisissa innovaatioprojekteissa. Vuoden aikana Uuden Tehtaan Demolassa työskentelee noin 100 poikkitieteellistä
ja kansainvälistä korkeakouluopiskelijoiden tiimiä, jotka hakevat projekteissaan vastauksia yritysten ja
organisaatioiden aitoihin haasteisiin. Opiskelijat omistavat oikeudet projektinsa tuotoksiin, ja yrityksellä on
mahdollisuus lisensoida tulokset opiskelijoille maksettavalla lisensointipalkkiolla. Demola toimii 13 eri maassa.
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