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Kokoa oma porukka ja valloita Stadi

Sosiaalinen media tekee jokaisesta tapahtumanjärjestäjän.

Juhani Karila, Liisa Mayow

Luetko tätä yksiössä? Pihalle siitä! Seuraavia rivejä saa lukea vain auringonpaisteessa tai kaatosateessa.

Kesällä Helsingin tapahtumat tulevat seinistä läpi sellaisella volyymilla, että on vaikea löytää vaahteraa,
jonka alla joku ei näppäile kitaraa tai piirrä puistofutisturnauksen kaaviota.

Puuhaa eivät järjestä ison budjetin yhdistykset, vaan tavalliset kaupunkilaiset, jotka osaavat kirjautua so-
siaaliseen mediaan. Facebook tekee kaikista potentiaalisia tapahtumanjärjestäjiä.

Miksi kaikki ovat yhtäkkiä niin aktiivisia?

Ajatushautomo Demos Helsingin tutkija Aleksi Neuvonen sanoo, että ihmisellä on tarve kohdata toinen
ihminen. Digitaalinen teknologia, juuri sosiaalinen media, mahdollistaa sen entistä näppärämmin.

"Ensin järkätään jotain kaveriporukalle. Sitten ajatellaan, että mitä enemmän porukkaa, sitä hauskempaa.
Jos väline yhteydenottoon on mahdollinen, niin miksi ei?"

"Perinteisesti suuret ikäluokat ovat käyttäneet rahaa eniten, ja he ovat keskittyneet viihtyisän kodin ra-
kentamiseen. Nyt uudella sukupolvella on ostovoimaa, ja sitä käytetään yhteisiin juttuihin."

Uudella sukupolvella Neuvonen tarkoittaa 1990-luvulla nuoruutensa eläneitä. Tuolla vuosikymmenellä
monet lupakäytännöt helpottuivat, ja ihmiset tajusivat, ettei yhden festivaalin pystyttäminen ole ylivoi-
mainen tehtävä.

Rakennusviraston palveluosaston päällikkö Pekka Henttonen huomauttaa, että viime vuosina lupavii-
dakkoa ei ole harvennettu merkittävästi.

"Mutta emme me byrokraatit lähde jokaista ravintola- ja kierrätyspäivää valvomaan. Katsomme, että se
on ihmisten aktiviteettia."

Nykytapahtumia leimaa edullisuus, peräti ilmaisuus. Onko talkoohenki palaamassa Suomeen?

"On", sanoo Neuvonen.

"Ennen talkoot tarkoittivat fyysistä voimaa ja jalkapareja. Nyt resurssit ovat henkisiä. Joku osaa laatia ju-
listeen, toinen tiedottaa, yksi tarjoaa tapahtumalle katoksen. Monet korkeakoulutetut kokevat, etteivät
pääse töissä käyttämään osaamistaan. Ruohonjuuritason toiminnassa se onnistuu."

Silti uutisoidaan, että entistä useampi jää kotiin tuijottamaan seinää. Onko käymässä niin, että yksi ryh-
mä piiskaa itsestään entistä osallistuvampaa, kun taas toisessa päässä ihmiset eristäytyvät?

"Jos osallistuvuus tulee yhä keskeisemmäksi osaksi ihmisen olemista, kenties häntäpään on lopulta pak-
ko tulla mukaan. Vähän niin kuin tietokone. Sen käyttö täytyy opetella, jotta eläminen helpottuu."



Pitkän linjan kaupunkikulttuuriaktiivi, virkamieheksi päätynyt Sampo Laurikainen oli mukana puuha-

miehenä, kun vallattua Lepakkoa ryhdyttiin muuttamaan kulttuurikeskukseksi.

1990-luvulla hän järjesti Käpylän kyläjuhlia ja työskenteli Kulttuuriasiainkeskuksen kaupunkikulttuu-

riyksikössä. Se järjesti kaupunginosayhdistysten tapahtumille rahaa ja roudasi paikalle vaikka liikutelta-

van esiintymislavan. Yksikkö lakkautettiin 2000-luvun puolivälissä. Siitä seurasi kaupunkikulttuurille

muutaman vuoden kuiva kausi.

Kulttuurituottajana työskentelevä Laurikainen seuraa kiinnostuneena uuden sukupolven uusia tapoja

tehdä kaupungista parempi paikka. Laurikaisen mielestä on hyvä asia, että kaupunkilaiset ottavat julkisia

tiloja omaan käyttöönsä liikoja kyselemättä. Virkamiestä tietysti huolettaa tapahtumien isännättömyys ja

se, kuka ottaa vastuun, jos jotain tapahtuu.

"En oikein ymmärrä, miksi nuoret eivät halua edes perustaa yhdistystä vaikka saadakseen vapaita tiloja

haltuunsa kaupungilta."

Laurikaisen mielestä todelliset kaupunginosa-aktiivit ovat hyvien pirskeiden lisäksi kiinnostuneita kau-

pungin arjesta, vaikkapa nuorisotilan perustamisesta, lähikirjaston säilyttämisestä tai maahanmuuttajien

kotoutumisesta.

"Ei niiden samojen ihmisten tarvitse välttämättä tehdä kaikkea, mutta toivon, että uudet tapahtumat he-

rättävät ihmisten kiinnostusta vaikuttaa vakavampiinkin ongelmiin."

Näyttää siltä, että Helsinki harppoo kiinni Berliiniä spontaanina kulttuurikaupunkina. Siispä huomaa, et-

tä kädessä pitelemäsi Hesari on hyvä kalankääre, mutta siinä on kaliiberia myös istuinsuojaksi.

Kun olet lukenut lehden, etsi festivaali, ja jos se tapahtuu ulkosalla, iske lehti pyllyn alle ja avaa pään

kaikki reiät ammolleen.


