
 

 

 

PLEASE NOTE! THIS IS A PARALLEL PUBLISHED VERSION / 
SELF-ARCHIVED VERSION OF THE ORIGINAL ARTICLE 
 
This is an electronic reprint of the original article. 

This version may differ from the original in pagination and typographic detail. 

 
Author(s): Lintumäki, Aki 

Title: Hyvinvoiva asukas on yhteisön voimavara 

Version: Publisher’s PDF 

 

Please cite the original version: 

Lintumäki, A. (2019). Hyvinvoiva asukas on yhteisön voimavara. Nuorisotyö 3, 26 - 27. 

 

 

 
 
HUOM! TÄMÄ ON RINNAKKAISTALLENNE 
 
Rinnakkaistallennettu versio voi erota alkuperäisestä julkaisusta sivunumeroiltaan ja 

ilmeeltään. 

 
Tekijä(t): Lintumäki, Aki 

Otsikko: Hyvinvoiva asukas on yhteisön voimavara 

Versio: Publisher’s PDF 

 

Käytä viittauksessa alkuperäistä lähdettä: 

Lintumäki, A. (2019). Hyvinvoiva asukas on yhteisön voimavara. Nuorisotyö 3, 26 - 27.  

 
 

 



26

Nuorisotyö • 3/2019

26

Hyvinvoiva asukas on 
yhteisön voimavara

Yhteisömanageri kehittää osallisuuden mahdollisuuksia 
ja purkaa osallisuuden esteitä. Hän innostaa asukkaita 
toimimaan oman ympäristönsä ja yhteisönsä hyväksi.

Huono-osaisuus on kasaantunut Ete-

lä-Savossa. Tähän vaikuttavat yksi-

näisyys ja yksin asumisen haasteet, 

jotka ovat lisääntyneet eri-ikäisten keskuu-

dessa. Huono-osaisuuden korostuminen 

pitkällä aikavälillä syventää alueiden eriar-

voistumista maakunta- ja yksilötasolla. Yh-

teisöllisyyden vahvistaminen asuinalueilla 

on keino, jolla voidaan edistää kaikenikäis-

ten kansalaisten hyvinvointia ja osallisuut-

ta yhteisössä.

Asukaslähtöistä toimintaa
Juveniassa käynnistyi kesällä 2019 Hyvin-

voiva asukas -hanke, jonka tarkoituksena 

on vahvistaa asuinalueiden osallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä kehittämällä uusia, yhtei-

söllisyyttä edistäviä toimintamalleja.

Hyvinvoiva asukas -hanke on jalkautunut 

kohdealuille ja käynnistänyt asukaslähtöiset 

toimintakokeilut. Tarjoamme asukkaille asu-

kasaktiivivalmennusta, joka on asuinaluei-

den yhteisöllisen toiminnan juurtumisen pe-

rusta. Hyvinvoiva, aktiivinen asukas on yh-

teisönsä voimavara. 

Kehitämme samalla yhteisömanageroin-

nin työmuotoa, jota myöhemmin voidaan hyö-

dyntää yhteisöpedagogikoulutuksessa. Am- 

mattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskeli-

jat ovat mukana hankkeen kaikissa toimen-

piteissä. Näin valmistuvat kasvatustyön am-

mattilaiset saavat vihiä tulevaisuuden työ-

kentästä ja uuden työotteen kehittämisestä.

Yhteisömanageri 
työskentelee instituutioiden 
ja asukasyhteisöjen 
rajapinnalla
Yrityskentällä yhteisömanagereita on ollut jo 

pitkään. He työskentelevät markkinoinnin, 

asiakaspalvelun ja viestinnän rajapinnoil-

la. Tässä vaiheessa hanketta vaikuttaa siltä, 

että yhteisötyössä rajapinta on yhteisömana-

gerin oikea työkenttä. Hän työskentelee ins-

tituutioiden ja asukasyhteisöjen rajapinnalla.

Yhteisömanagerin tehtävä on innostaa 

asukkaita toimimaan oman ympäristönsä ja 

yhteisönsä hyväksi. Hän kehittää osallisuu-

den mahdollisuuksia ja purkaa osallisuuden 

esteitä. Tämä on mahdollista nopeiden in-

terventioiden ja toiminnallisten menetelmi-

en avulla.

Kokeneelle yhteisötyöntekijälle hanke on 

kiehtova haaste. Ainakin alkuvaiheessa työ-

tä täytyy tehdä hetkessä, nopeiden ratkaisu-

jen varassa. Samalla päätöksiä pitää peila-

ta vanhaan työhistoriaan ja miettiä tulevaa. 

Kohdeyhteisöissä työskentely vaatii räätä-

löivää työotetta. 

Maakuntakaupunkien tyhjentymisen ja 

huono-osaisuuden kasaantumisen myötä 

näyttää siltä, että kentällä tarvitaan uuden-

laista yhteisötyönmuotoa, jossa yhdistyvät 

asukasaktiivisuus ja ammattimainen yhtei-

sötyö. Yhteisömanagerin työnkuva laajen-

XAMKIN yhteisöpedagogiopiskelijat jalkautuivat 
syksyllä Mikkelin Peitsariin grillauksen ja toiminnallisten 

menetelmien voimin. Kuva: Aki Lintumäki 
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Hyvinvoiva asukas 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 
Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus 
Juveniassa käynnistyi kesällä 2019 
Hyvinvoiva asukas -hanke, jonka 
osatoteuttajana toimii ViaDia Mikkeli 
ry. Hanke operoi Mikkelin Anttolassa 
ja Peitsarissa sekä naapurikunnassa 
Hirvensalmella. Hankkeen tarkoituksena 
on vahvistaa asuinalueiden osallisuutta 
ja yhteisöllisyyttä kehittämällä uusia, 
yhteisöllisyyttä edistäviä toimintamalleja. 

www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/ 
hyvinvoiva-asukas

www.facebook.com/hyvinvoivaasukas

taa yhteisöpedagogin työkenttää nuoriso-

työstä uusiin kohderyhmiin ja yhteisöihin. 

Siinä haastetta tuleville ammattilaisille. 

Aki Lintumäki

TaM, yhteisöpedagogi

Kirjoittaja työskentelee Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulun Hyvinvoiva asukas 

–hankkeessa TKI-asiantuntijana ja 

yhteisömanagerina.

Illallinen taivaan alla järjestettiin Mikkelin Anttolassa ensimmäisen kerran viime kesänä.  
Kuva: Annastiina Vesterinen

LAPPEENRANNAN 
NUORISOTOIMI

Opiskelijamaailman
kuulumiset, blogit ja

edunvalvonnalliset uutiset
sähköpostiisi 6 kertaa

vuodessa.

Tilaa Suomen ylioppilaskuntien
liiton uutiskirje:

uutiskirje.syl.fi

www.syl.fi
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