
 
Paha kollektiivi, Status ry ja sosiaalipsykologien alumnineuvosto 

 
KESÄPÄIVÄLEIRI 19.6.2010 @ HUB Helsinki 
 
 “I do stuff. I respond to stuff. That’s not a career – it’s a life!” Steve Jobs 
“The builder organizes love, not work.” Umair Haque 
 
Kesäpäiväleiri oli kesäkuussa 2010 HYY:n innovatiivisten oppimismuotojen 
tuella, Statuksen, alumnineuvoston ja Paha Kollektiviin yhteistyönä toteutettu 
päivänmittainen tapahtuma. Post it –laput sponsoroi 3M. 
 

Ohjelma 
10 – 11:30 
• Tervetuloa & lähtökohdat 
• Alustus + keskustelu: Anne Raudaskoski, HUB Helsinki 
• Alustus + keskustelu: Hilla Rudanko, Public School Helsinki 
 
11:30 – 14 
• Soundbites ennakkotehtävän pohjalta 

 

14 – 14:30 
• Alustus + keskustelu: Markku Nurminen, Zone Interactions 

 
14:30 – 17 
• Terveiset leiriläisille: Tiina Seelig, Stanford Technology Ventures Program 
• 75 minuutin haaste 

 
17 – 18 
•  Alustus + keskustelu: Kristiina Janhunen, Circus Helsinki 
• Alustus + keskustelu: Anna Suvilaakso, Toisten Suomi –hanke 
• Grande Finale 



Yhteenveto 
	  
Anne Raudaskoski, HUB Helsinki (www.hubhelsinki.fi) 

• HUBin lähtökohta on tuoda yhteen ihmisiä, jotka eivät välttämättä 
muuten kohtaisi ja edistää näin sosiaalisia innovaatioita 

• HUBin tilat Senaatintorin laidalla ovat käytettävissä työtiloiksi, 
kokouksia varten, työpajojen järjestämiseen jne.  

• HUB tekee yhteistyötä SYY ry:n kanssa (Suomen Yhteiskunnallisten 
Yrittäjien yhdistys ry, lue lisää osoitteessa syy.fi) kanssa – molemmilla 
on oma roolinsa: SYY on etujärjestö, HUB on ideakiihdyttämö 

• Ajatuksia yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä: 
• Yrityksen perustamisen lähtökohtana oma intohimo sekä halu vaikuttaa 

johonkin yhteiskunnalliseen asiaan 
• Voittoa saa (ja on hyvä) tehdä ja toiminta saa kasvaa, mutta vähintään 

puolet tuotoista kanavoidaan takaisin yrityksen tavoitteen 
toteuttamiseen 

• Lähtökohtina läpinäkyvyys ja avoimuus. 
• Voiton maksimointi hinnalla millä hyvänsä ei kuulu yhteiskunnallisen 

yrityksen toimintaan – pörssiyritys ei siis (nykymääritelmien valossa) 
voi olla yhteiskunnallinen yritys. 

• Yhteiskunnallista yritystä ei ole määritelty Suomen laissa toivottavasti 
ei määritelläkään liian tiukasti, sillä toiminnan on tärkeää lähteä 
ruohonjuuritasolta 

 
Hilla Rudanko, Public School Helsinki	  (helsinki.thepublicschool.org/about) 

• “THE PUBLIC SCHOOL is a school with no curriculum. At the moment, it 
operates as follows: first, classes are proposed by the public (I want to learn 
this or I want to teach this); then, people have the opportunity to sign up for 
the classes (I also want to learn that); finally, when enough people have 
expressed interest, the school finds a teacher and offers the class to those 
who signed up.” 

• Public School on toimintamalli - ei kansalaisjärjestö tai yhdistys, vaan 
harrastepohjainen, itseohjautuvuuteen tähtäävä tapa oppia uutta 

• Public Schoolin puitteissa voi järjestää tapahtuman myös, jos haluaa 
mainostaa omaa ammattitaitoa opettamalla jotakin tai vaikkapa kokeilla 
liikeideaa 

• Public Schoolilla on Kalasatamassa käytössään kontti, jota voi lainata 
omiin tapahtumiin. Kontista löytyy pöytä ja fläppitaulu. 



Soundbites 
• Sounbites on (yhteiskunnallisten) ongelmien ratkomiseen kehitetty 

ideointi- ja keskustelumenetelmä, jossa edetään kahdessa tunnissa 
ongelman määrittelystä vaiheittaisen ideoinnin kautta ratkaisuihin 
(ideaali, helppo & nopea, musta hevonen) ja toteutussuunnitelmiin.  

• Kuka vain voi toteuttaa oman Soundbitesin ohjeiden avulla: 
http://www.slideshare.net/Oannes/soundbites  

• Jos järjestät Soundbitesn, voit olla kiva ja kertoa menetelmän 
kehittäjille, miten meni: onnivaatio@gmail.com 

• Kesäpäiväleiriläisille annettiin Soundbitesia varten ennakkotehtävä: 
Tee oheinen ajatusharjoite ennen kesäleiripäivän alkua. 
o Kuvittele, että istut sateisena lauantaina ystäväsi kanssa iltaa. Katsot 

avoinaisesta ikkunasta ulos. Mieleesi tulee, että jokin tässä maailmassa ei 

ole ihan kohdallaan. Ongelma voi liittyä kaupunkiin, maahan, työelämään tai 

vaikka koulutusjärjestelmään. Juuri tähän hetkeen - pysähdy. Mikä se asia 

on, joka ei ole kunnossa? Mistä haluaisit oikein kunnolla valittaa?  

o Kirjoita valituksenaiheesi lapulle. Ei haittaa, vaikka valituksen kuvaaman 

ongelman ratkaiseminen tuntuisi mahdottomalta. Älä myöskään murehdi juuri 

nyt siitä, että maailmassa on isompiakin ongelmia. Ongelma on hyvä, kunhan 

se koskee muitakin kuin sinua.  

o Mieti valituksesi tueksi muutaman kymmenen sekunnin mittaiset perustelut 

sille, miksi juuri tämä ongelma pitäisi hoitaa pois päiväjärjestyksestä. Jos 

perustelut ovat vakuuttavat, voi käydä niin, että ratkaisemme ongelmasi 

yhdessä ensi lauantaina. 

• Kesäpäiväleiriläisten esittämät ongelmat (kierrätä & ratko vapaasti): 
I. Opintoaikana tai sen jälkeen ei ole saatavana riittävää tietoa 

työmahdollisuuksista 

II. Lasten ja nuorten ylipaino Suomessa 

III. Yhteiskunnallisen aktiivisuuden nostaminen ylipäätään 

IV. Erot resurssien määrässä maailmassa - kuinka varallisuuden saaminen 

voisi olla helpompaa niille joilla on vähemmän? 

V. Peruskoulujen eriarvoisuus Suomessa 

VI. Kohteliaisuuden lisääminen 

VII. Talousjärjestelmän retoriikan paljastaminen ilman järjestelmän 

romahduttamista 

VIII. Kulttuurienvälisen perhekäsityksen oppiminen 

IX. Ehdotat jotain - teet siis itse -kierteen katkaiseminen työpaikoilla 

X. Liikaa työtä ja liian vähän vapaa-aikaa 

XI. Henkisyys nyky-yhteiskunnassa - mitä se voi tarkoittaa maallistuneille? 



• Painotetussa arvonnassa ongelma IV valikoitui käsittelyyn. Osa 

ratkaisuista on luettavissa osoitteessa pahakollektiivi.wordpress.com 

• Ideoinnissa tärkeitä lähtökohtia 

− Aluksi määrä on tärkeämpää kuin laatu – kaikki 

mieleenjuolahdukset kannattaa kirjata ylös 

− JOO JA –periaate: älä tyrmää toisen ideaa, vaan vie se 

eteenpäin lisäämällä jotain 

− Ideoita läpikäydessä älä vain luokittele, vaan anna ideoinnin 

jatkua: yhdistele, muokkaa ja jatkokehittele ideoita 

 

Markku Nurminen, Zone Interactions 
• Design  Thinking: suunnitteluajattelu, palvelumuotoilu, käyttäjälähtöiset 

menetelmät, innovaatio  

• Ideana tuoda ihmisiä yhteen ja käyttää ideointimenetelmiä, hakea 

yhteisnäkemystä ja kehitystä 

• Moni puhuu asiakaslähtöisyydestä mutta käytännössä 

organisaatiolähtöistä 

• Analyyttinen ja intuitiivinen ajattelu, intuitiivinen ajattelu on kykyä 

yhdistää empatia, luovuus ja rationaalisuus 

• Konsultointi kuntasektorilla: vastassa pieni innostunut porukka, 

suureena haasteena levittää designajattelua laajemmalle sekä 

vaikeampiin ja poliittisempiin kysymyksiin 

• Jos haluaa perustaa jotain, on oltava (1) osaamista ja (2) verkostoa. 

Markun mukaan useimmat keräävät ensin kokemusta muiden leivissä 

ja itsenäistyvät sitten, mutta painottaa samalla, että ihan uusiin asioihin 

voi loikata junnunakin! 

• Niin kulunut kuin havainto onkin, verkosto on tärkeä: monia asia 

ratkeaa vanhojen tuttujen avulla! 



75 minuutin haaste 
• 75 minuutin haaste on vapaa sovellus Stanfordin yrittäjyysviikolla 

vuosittain järjestettävästä kilpailusta. Haaste “pakottaa” nopeaan 
toimintaan ja kekseliäisyyteen. 

• Terveiset leiriläisille: Tiina Seelig, Stanford Technology Ventures 
Program 
“You never know what will happen when you strike up a conversation with 

someone new. I have learned that there is the equivalent of $1 Million in 

every room, but it is up to you to find it. That gold mine can be in the form of a 

wonderful new friendship, a great business idea, or the invitation to 

participate in an exciting new venture.” 

• Video: fora.tv/2009/04/17/Tina_Seelig_What_I_Wish_I_Knew_When_I_Was_20 
• Haasteen ohjeistus: 

− Haasteeseen vastataan joukkueissa. 
− Joukkueilla on käytössään 75 minuuttia aikaa ja 

mysteerikirjekuoren sisältö. 
− Luokaa näistä lähtökohdista käsin mahdollisimman paljon arvoa 

(laajasti ymmärrettynä, ei vain rahallista) ja valmistautukaa 
kertomaan muille (2min) mitä teitte, opitte ja saitte aikaan. 

• Kesäpäiväleirin toteutuksessa mysteerikirjekuoren sisältönä oli 
nappeja. Leiriläiset loivat arvoa muun muassa kehittämällä napeista 
lautapelin ja kustomoimalla Helsinki-matkailuesitteen. 

 
Kristiina Janhunen, Circus Helsinki 

• Työelämä yhdistelmä toimimista sirkuskoulun rehtorina ja 
sosiaalipsykologian jatko-opintoja, taustaa myös graafisessa 
suunnittelussa 

• Yhteistyö Pietarin sosiaalisen sirkuksen kanssa, vastaavaa 
suunnitteilla Suomessa, jossa toiminta on tarkoitus suunnata ennen 
muuta maahanmuuttajille 

• Sirkus järjestää myös matalan kynnyksen aikuisryhmiä ja vierailijoina 
käy paljon polttariseurueita 

 
Anna Suvilaakso, Toisten Suomi –hanke 

• Ideasta hankkeeksi kaveriporukassa – taustalla halu tehdä jotain 
yleishyödyllistä, porukka yhdistää antropologiaa ja sosiaalipsykologiaa 



• Hankkeen tuloksena julkaistaan syksyllä 2010 nuorille suunnattu 
maahanmuuttajuutta tarinoiden ja tiedon kautta käsittelevä 
oppimateriaalipaketti. Hanke koostuu julkaisun lisäksi 
kouluvierailuista. 

• Rahoitusta hakiessa on hyvä olla taustatukena jokin seura/järjestö, 
rahaa voi hakea työryhmänä esimerkiksi säätiöiltä ja järjestöt osaavat 
antaa ohjeita rahoitushakemuksen tekemiseen. Lisäksi haut on usein 
kohdistettu järjestöille, jolloin rahoitusta on haettava nimellisesti jonkin 
järjestön nimissä, vaikka toteutus sitten olisikin työryhmän oma ja 
itsenäinen. 

• Toisten Suomi –hankkeen tukena on Suomen Antropologinen seura 
sekä Kulttuurikameleontit, joilta vinkki hakea rahaa 
ulkoasianministeriöltä – hakemus oli työläs mutta kannatti, tänä kesänä 
kaksi kavereista työllistyy hankkeeseen! 

• Tärkeimmät syyt laittaa oma hanke rullaamaan: 
− hauskaa hyvällä porukalla - vie aikaa muilta harrastuksilta, mutta 

palkitsee 
− mahdollisuus työllistää itsensä tai kaveri oma-aloitteisesti 
− oppiminen ja kokemus (joita voi käyttää markkinointivaltteina 

myös cv:ssä) 
− tämän hankkeen kohdalla mahdollisuus antaa oma panos 

maahanmuuttokeskusteluun 



Pieni innostavien kirjojen lista: 
• Don't Sweat the Small Stuff – and itʼs all small stuff / Richard Carlson 

• The 4-hour Work Week / Timothy Ferriss 

• Tricks of the Trade: How to Think about Your Research While Youʼre 

Doing It / Howard S. Becker  

• The Tipping Point / Malcolm Gladwell 

• The Clock of Long Now: Time and Responsibility / Stewart Brand  

• The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable / Nassim Nicholas 

Taleb 

• Good business. Leadership, Flow and the Making of Meaning / Mihaly 

Csikszentmihalyi 

 
Pieni avuliaiden tahojen lista: 

• HUB Helsinki (http://www.hubhelsinki.fi/) 

• Public School Helsinki (http://helsinki.thepublicschool.org/) 

• Aalto Social Impact (http://www.aaltosi.org/) 

• HUES (ks. Facebook) 

• Aalto Entrepreneurship Society (http://aaltoes.com/) 

• Sparking Research (http://www.sparkingresearch.org/) 

• HYYn innovatiivisten oppimismuotojen tuki 

(http://www.hyy.helsinki.fi/suomi/187/) 

• TULI (akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/TULI/fi/etusivu.html) 

• Suomen Yhteiskunnallisten Yrittäjien yhdistys (syy.fi) 

 



The Cult of Done Manifesto  

1. There are three states of being. Not knowing, action and completion. 

2. Accept that everything is a draft. It helps to get it done. 

3. There is no editing stage. 

4. Pretending you know what you're doing is almost the same as 

knowing what you are doing, so just accept that you know what you're 

doing even if you don't and do it. 

5. Banish procrastination. If you wait more than a week to get an idea 

done, abandon it. 

6. The point of being done is not to finish but to get other things done. 

7. Once you're done you can throw it away. 

8. Laugh at perfection. It's boring and keeps you from being done. 

9. People without dirty hands are wrong. Doing something makes you 

right. 

10.  Failure counts as done. So do mistakes. 

11.  Destruction is a variant of done. 

12.  If you have an idea and publish it on the internet, that counts as a 

ghost of done. 

13.  Done is the engine of more. 

http://www.brepettis.com/blog/2009/3/3/the-cult-of-done-manifesto.html 


