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• Valitaan osallistumistoimien teemat ja
kohderyhmät tarkasti
• Kootaan perustietopaketti: Maptionnairekarttakysely, johon merkitty symboleilla
lähiöohjelman toimenpiteet + kustannusarviot.
Muuta taustamateriaalia tarvitaan myös.
• Su, Ru Eng + Selkokielisyys
• Realistiset aiheet, kuten viheralueet, leikkipuistot, liikkuminen, palvelut, turvallisuus jne.
• Hankkeen loppupuolella tuodaan myös eri
asukasryhmiä yhteen laajemmissa
tilaisuuksissa, mikäli korona on hellittänyt.

Ristinummen suuralueen väestömuutokset
Viimeisen 20 vuoden aikana alueella
- senioriväestön määrä (65 +) on
kolminkertaistunut
- muunkielisten (yli 15 % asukkaista)
määrä on nelinkertaistunut, 2/3
heistä alle 40-vuotiaita.
- Ristinummen pienalueella
työttömyysprosentti noin 20 %.
Huomioidaan työelämän
ulkopuolella olevat (yhteistyö ESRTEO-hankkeen kanssa).

Huomioidaan nämä ryhmät
erityisesti
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• Yliopiston Lähiö-Inno -hanke järjestää
osallistumistilaisuuksiaan (CUPL) yhdessä
Ristinummen lähiökehittämisen hankkeen
kanssa, mikä palvelee kaupungin
tiedontarpeita.
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• Ikääntyneitä on yhä enemmän Ristinummella ja
heidän osallistuminen on keskeistä.
• Työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden
sekä maahan muuttaneiden tavoittamisessa
tehdään yhteistyötä mm. ESR-rahoitteisen
TEO-hankkeen kanssa.
• Käydään lähiöohjelmasta rahoitusta saavien
kaupungin tulosalueiden toimenpiteet ja
tiedontarpeet sekä niiden ajoittuminen läpi.
• Osallistumistoimien vaikuttavuuden arviointi
sekä asukkaalle, viranhaltijalle että päättäjälle.
*) Vaasan yliopiston Lähiö-Inno –hanke 2020-2022 on
lähiöohjelman rahoittama hanke.

Edistetään digitaitoja
(myös TEO-hankkeen
tavoite) ja ohjataan
asukkaita ottamaan kantaa
tuetusti myös sähköisesti.
Digitaitojen oppiminen
tukee osallistumista.
Sähköiset kanavat (esim.
Maptionnaire-karttakysely)
edesauttavat työelämässä
olevien ja ruuhkavuosilaisten osallistumista.

Osallistumisen tavat
• Maptionnaire-karttakysely
• Teemaryhmät/CUPL
• Alueen toimijat ja kaupungin
neuvostot
• Esteettömyyskartoitukset
• Turvallisuuskävelyt
• Tulosalueiden tietotarpeet
toimenpiteisiin liittyen
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Maptionnaire-karttakysely
• Ristinummen lähiökehittämisen hankkeen
nettisivuille julkaistaan Maptionnairekarttakysely.
https://www.vaasa.fi/ristinummenlahiokehittaminen/
• Toimenpiteet esitetään kartalla kustannusarvioineen ja toteutusajankohtineen.
• Maptionnaireen luodaan kyselyitä eri
teemoista, kuten esim.:
• Viheralueet, leikkipuistot ja ulkoliikuntamahdollisuudet (esim.: haetaan uusille
levähdyspaikoille sopivat sijainnit)
• Liikkuminen, esteettömyys ja liikenneturvallisuus
• Rauhattomuuden ja ilkivallan paikat

• Kyselyiden teemoja voidaan vaihdella ajan
kanssa (yksi teema netissä esim. 4-5 kk)
• Kyselyillä kerätään tietoa eri tulosalueiden
toimenpiteiden suunnitteluun.

• Tulostetut kartat, kyselyt ja hankkeen infolehtinen jakeluun mm. Variskan kirjastoon ja
Setlementin kyläkeskukseen.
• Kyselyä mainostetaan kaupungin sivuilla,
twitterissä, faebookissa, lehdistössä ja
paperisilla mainoksilla Ristinummen alueella.
• Maptionnaire-kartta on netissä koko lähiöohjelman aikana, eli 2022 loppuun asti.

Maptionnaire
karttakysely
Maptionnaire-karttakysely,
Ristinummen keskustan
kaavoitus
• Kuva kyselystä tähän

• A
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Teemaryhmät
• Ikäihmiset
• Maahanmuuttajataustaiset
• Työelämän ulkopuolella olevat
• Lapsiperheet
• Lapset ja nuoret
• Työssäkäyvät
• Muut?

• Ryhmiin kutsutaan tiedossa olevia aktiivisia
henkilöitä (esim. Irmeli Mandell vanhusneuvostosta)
• Kohderyhmän profiilin ja tarpeiden mukaan
määrittyy myös teema(t)
• Käsiteltävistä teemoista ollaan ryhmien
henkilöihin yhteydessä ennen tapaamisia
• Korona asettaa rajoituksia fyysisten
tapaamisten järjestämiselle, keksitään muita
keinoja näin alkuun
• Mikäli koronatilanne sallii, vuonna 2022 on
tarkoitus järjestää isompia tilaisuuksia, joissa
tuodaan eri väestöryhmiä yhteen

Alueen toimijat ja kaupungin neuvostot
• Variskan aluetoimikunta (pj. Jorma Kivimäki)

• Vanhusneuvosto

• Pohjois-Ristinummen pienkiinteistöyhdistys

• Vammaisneuvosto

• Alueen koulut ja päiväkodit (rehtorit, muu
henkilökunta ja vanhempainyhdistykset)

• Maahanmuuttajaneuvosto

• Setlementtiyhdistys ja seurakunta

• Vaasan nuorisovaltuusto

• Muut toimijat?
• Ristinummen yhteistyöryhmä (ei enää
aktiivinen)
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Turvallisuuskävelyt
Toimenpiteet:
• ”3.2 Alueen turvallisuutta heikentävien
tekijöiden selvittämiseksi toteutetaan
turvallisuuskävelyitä ostopalveluna. Kävelyt
toteutetaan yhteistyössä alueen asukkaiden ja
toimijoiden kanssa. Turvallisuus liittyy myös
tiiviisti alueen esteettömyyteen.”
• ”1.3 Ristinummen koulujen oppilaiden
turvallisuuskävelyt.”

• Turvallisuuskävelyiden vetäjäksi poliisi
ostopalveluna?
• Kävelyihin osallistuu eri alojen virkamiesasiantuntijoita (mm. kuntatekniikan henkilö ja
esteettömyyskoordinaattori)
• Kävelyjen ostopalvelun toteutumisen
edellytyksenä on kaupungin hankerahoituksen
vastinrahoitus vuosille 2021 ja 2022.
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Esteettömyyskartoitukset
• Ristinummella 65+ -vuotiaiden osuus 22,4 %
v.2019 ja n.30 % v.2040

• Myös uusiin esteettömyyskartoituksiin
osallistutetaan alueen asukkaita.

• Kesällä 2020 kiinteistötoimen kesätyöntekijät
tekivät esteettömyyskartoituksia
Ristinummella ja muissa kaupunginosissa.

• Kartoitusten toteuttaminen ostopalveluna
edellyttää kaupungin hankerahoituksen
vastinrahoitusta.

• Kartoituksiin osallistuivat vapaaehtoisina
kaupungin vanhusneuvoston jäseniä sekä
alueen asukkaita.

• Vaihtoehtona on myös kesätyöntekijöiden/
harjoittelijoiden käyttö.

• Alueen esteettömyyskartoituksia jatketaan,
esim. Vanhan Vaasan alue on suurilta osin
kartoittamatta.

Tulosalueiden tietotarpeet toimenpiteisiin liittyen
• Toimenpiteitä toteuttavilla kaupungin tulosalueilla on erinäisiä tiedontarpeita, kuten
esim.:
• Sopivien sijaintien löytäminen uusille
levähdyspaikoille (pöytä ja penkit)
• Asukasnäkökulma leikkipuistojen suunnitteluun
• Liikenneturvallisuuden riskipaikat
• Eri väestöryhmien asumisen tarpeet
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• Otetaan tietotarpeiden kartoitus osaksi muuta
osallistumista (teemaryhmät, Maptionnairekyselyt jne.).
• Esim. viheralueiden, leikkipuistojen ja ulkoliikuntamahdollisuuksien Maptionnaire-kysely
palvelee vihertoimen v.2021 tapahtuvaa
toimenpiteiden suunnittelua.

Osallistumisen dokumentointi
• Osallistumistilaisuudet dokumentoidaan ja
niistä tehdään muistiot.
• Aineistoa voidaan täydentää esim. puhelinkeskusteluilla, sähköposteilla ym.
• Yliopiston Lähiö-Inno -hankkeen tuottamia
aineistoja hyödynnetään.
• Osallistumisen tuloksia hyödynnetään
lähiökehittämisen raportoinnissa ja
Ristinummen jatkokehittämisessä, v.2023-
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Osallistumisen aikajana
Osallistumisen
valmistelu
- Maptionnaire-karttakyselyn laadinta
- muun aineiston laadinta
- teemaryhmien pilotointi

2020

Osallistumisen toteutus 1
- Maptionnaire-karttakysely
- teemaryhmät
- alueen toimijat
- kaupungin neuvostot
- esteettömyyskartoitukset
- turvallisuuskävelyt

2021

Osallistumisen suunnittelun ja toteuttamisen
vastuuhenkilöt
- Jonas Nylén, asuntopäällikkö
- Suvi Aho, aluepalvelupäällikkö
- Elisabeth Hästbacka, esteettömyyskoordinaattori

Osallistumisen toteutus 2
- Maptionnaire-karttakysely
- teemaryhmät
- alueen toimijat
- kaupungin neuvostot
- esteettömyyskartoitukset
- turvallisuuskävelyt
- asukastilaisuudet

2022

Ristinummen
jatkokehittäminen
- osallistumisen tulosten
perusteella (kaupungin ja
yliopiston hankkeet)
- sidosryhmien ja asukkaiden
kanssa

2023-

