
Aikapankin kautta voi saada apua arjen tarpeisiin omalla 
asuinalueella. Aikapankissa jaetaan yhteisön taitoja niin, 
että esimerkiksi ompelusta pitävä henkilö tarjoaa korjaus-
ompelua muille jäsenille ja saa itselleen apua esimer-
kiksi lastenhoidossa tai juhlien järjestämisessä. Stadin  
Aikapankin verkkotorilta voit löytää esimerkiksi muutto-
apua, puutarha-apua, käännösapua, hiustenleikkuuta tai 
laina-auton. Aikapankissa mahdollisuudet ovat rajattomat! 

TERVETULOA MUKAAN 

STADIN AIKAPANKKIIN!
Stadin Aikapankin verkkotorilla 
vaihdetaan palveluita aikaa vastaan. 
Periaatteena on, että kaikkien 
aika, työ ja avun tarve ovat yhtä 
arvokkaita!

Stadin Aikapankki toimii kansainvälisesti 
tunnetun Time Banking –periaatteen mukaisesti. 
Aikapankissa ideana on vaihtaa palveluita niin, 
että vaihtoyksikkönä on aika: Stadin Aikapankissa 
yksi tovi vastaa yhtä työtuntia. Kaikkien 
palveluiden vaihtoarvo on yksi tovi.

HELPPO KÄYTTÄÄ
Stadin Aikapankin jäsenet voivat 
itse lisätä tarjouksia ja pyyntöjä 
verkkotorille. Verkkotorilla on ajantasalla 
oleva lista jäsenten tarjouksista ja 
vaihtopyynnöistä. Etelä-Afrikassa luotu 
järjestelmä myös pitää listaa jäsenten 
tekemistä vaihdoista ja mahdollistaa 
helpon yhteydenpidon. Aluesuodatin-
valikon avulla voit katsoa vain omaa 
asuinaluettasi koskevat vaihtotarjoukset 
ja – pyynnöt. 



AIKAPANKKI ON VAIHTOEHTO

LIITY MUKAAN!
Lähetä viesti Rubylle osoitteeseen 
rubyvdwekken@gmail.com 
Saat sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja 
salasanan sekä tervetulokirjeen ohjeineen. 
Niiden avulla pääset omalle tilillesi Stadin 
Aikapankin suomenkieliselle verkkotorille.

LISÄTIETOJA:
Ruby van der Wekken: 
rubyvdwekken@gmail.com
puh. 050 436 2171
Stadin Aikapankin kotisivut osoitteessa 
www.stadinaikapankki.wordpress.com 

Maailmalla toimii tuhansia ”timebanking”-ryh-
miä, joiden tarkoituksena on vahvistaa paikal-
lisyhteisöjä. Taustalla on ajatus tasa-arvosta, 
eli “minun tekemäni työtunti on yhtä arvokas 
kuin sinun työtuntisi”. Tämä haastaa nykyistä 
käsitystä siitä, mikä on arvokasta työtä sekä 
antaa kaikille mahdollisuuden saada apua tar-
peiden mukaan. Vastavuoroisessa Stadin Aika-
pankissa kaikki jäsenet “ saavat ja antavat ” eli 
jokainen jäsen on tärkeä. Aikapankki on vasta-
lause sille, että jokaisen tulee pärjätä elämässä 
yksin. Päinvastoin, me tarvitsemme toisiamme 
ja saamme pyytää apua. Tällainen palveluiden 
vaihtaminen perustuu luottamukseen ja samalla 
vahvistaa luottamusta yhteiskunnassamme.

Laajemmin ajateltuna Stadin Aikapankki 
voisi täydentää nykyisiä julkisia palveluita ja 
toimia niiden rinnalla. Aikapankki antaa myös 
mahdollisuuden luoda vaihtoehtoisen talou-
den tilan, jonka periaatteita ovat tasa-arvo ja 
vastavuoroisuus. Aikapankki vahvistaa paikal-

lista demokratiaa, tasaa hyvinvointia ja antaa 
vaihtoehdon nykyiselle pankkitoiminnalle. 
Lisätietoja Time Banking –periaatteesta löy-
tyy englanniksi esimerkiksi osoitteesta: 
http://www.timebanking.org/what-is.html 

Stadin Aikapankki on osa kansainvälistä 
Community Exchange Systems (CES) -ver-

kostoa (www.ces.org.za). Tähän verkostoon 
kuuluu erilaisia paikallisraharyhmiä ja aika-
pankkeja yli 30 eri maasta. Kaikki ryhmät 
ovat yhteydessä toisiinsa niin, että myös 
kansainväliset vaihdot, esimerkiksi majoittu- 
minen tai käännösapu, ovat mahdollisia. 

Stadin Aikapankki perustettiin syksyllä 
2009 nimellä Kumpulan vaihtopiiri. Vaihtopii-
rin toiminta on laajentunut, nimi on muutettu 
Stadin Aikapankiksi ja jäsenmäärä kasvaa 
tasaisesti eri puolilla Helsinkiä. Myös muu-

alla Suomessa on jo perustettu omia, CES-
verkostoon kuuluvia ryhmiä. Stadin Aikapan- 
kin kotisivuilta löytyy myös näiden muiden 
ryhmien yhteistietoja.

KANSAINVÄLINEN JA PAIKALLINEN 
ULOTTUVUUS


