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Jäsentapaamisen aiheena Stadin aikapankin verkoston kokoaminen ja 
jäsentäminen 

Nimikierros 

Pauliina Shilongo, Pekka Nikander, Sonja Hortling, Marjut Sonck, Maukka 
Lannetta, Ruby van der Wekken, Lauri Kettunen, Taru Soukka, Marjatta 
Arantila, Tuuli Hirvilammi 

-Juteltiin parin kanssa siitä, miksi olet tullut jäsentapaamiseen ja minkälainen 
toiminta innostaa itseä 

-STAP-tausta lyhyesti; mistä on lähdetty ja miten verkosto on muodostunut 
Tuulin lyhyt alustus: 

STAP:n toimintaperiaatteina ollut avoimuus, joustavuus, tasa-arvo  
ei ole ollut selkeitä rakenteita, vastuualueita tai tehtävänjakoja, minkä 
takia ei ole selvää, 

o miten verkosto voi tehdä päätöksiä
o kuka kantaa vastuuta ja miten
o miten STAP:n puolesta voi puhua, miten voi ”edustaa” meitä

kaikkia 
o Tehtävät on kasaantunut joillekin ja jotta ihmiset ei väsy tai

uhraa liikaa ja jotta valta ei keskittyisi liikaa, kannattaisi 
jakaa vastuuta 

Käytännössä hommat on hoitunut, koska on ollut tietty vaikkakin 
epämääräisesti muotoutunut ja kokoonpanoltaan vaihteleva 
ydinryhmä. 

Joitain tehtäviä on onnistuttu jakamaan, esim. viikkotiedotteiden 
jakaminen, uusien jäsenten kirjaaminen, facebook-päivitysten 
tekeminen jne. mutta käytännössä tällaisia rutiinitehtäviä tekee vain 
muutama ihminen. 

Isommat tehtävät, kuten jäsentapaamisten järjestäminen, 
jäsenkirjeiden kirjoittaminen, ABC:n kirjoittaminen ja verotusjutut ovat 
hoituneet ilman varsinaisia nimettyjä vastuuhenkilöitä tai 
vastuualueita, jollain kumman tavalla. 

Ja hommat on hoitunut myös siksi, että alusta saakka eräs henkilö on 
käyttänyt STAP:iiin lukemattoman määrän tunteja, lähettänyt 
varmasti tuhansia sähköposteja, kiertänyt ympäriinsä puhumassa 
aikapankista, päivittänyt kotisivuja, kirjannut sisään uusia jäseniä, 
tehnyt STAP:n esittelyvideota, koonnut Suomen aikapankkien 
verkostoa ja muita toimijoita STAP:n ympärille… Eli toisin sanoen 
suuri kiitos ja kunnia kyllä kuuluu ennen kaikkea Rubylle. Ja kuten 
niin usein käy, meillä on tapana unohtaa työmyyrät ja pitää 



itsestäänselvyytenä näkymätöntä ja jatkuvaa työtä. Siksi on 
tosissaan aika kiittää ja kumartaa!... Ruby itse haluaa kuitenkin 
korostaa yhdessä tekemistä. 

Keskustelu siitä, minkälaisia tehtäviä Stadin aikapankin pyörittämisessä 
tarvitaan? 

- STAP to do –listan tehtävien jäsentely 
- STAP listalla noin 40 henkeä, joista 10-20 aktiivista 
- käytännössä asioiden valmistelu tapahtuu paljon listalla 
- Viime aikoina on ollut ongelmia vaihtopyyntö- ja tarjouslistojen tulossa, 

pitää selvittää. Ovat tulleet epäsäännöllisesti. 
- Tieto sovittelumahdollisuudesta pitää lisätä kotisivuille. AP Marjut. 
- Pauliina ilmoittautui vapaaehtoiseksi verkkotorin kehittämiseen. Ruby 

järjestää perehdyttämistä, kunhan palaa työmatkalta. 
- Admin-tunnuksia tarvitsevat jutut: 

- haltijat: Hanna, S, Ruby, (Tuuli ja kolme muuta perustajajäsentä 
jotka eivät kuitenkaan käytä tunnuksia), 
- ihmiset voisivat luopua admin-oikeuksista, jos eivät käytä niitä, 
jottei jää roikkumaan 

- pitäisi antaa useammille admin-tunnuksia, niille jotka tarvitsee ja ovat 
aktiivisia 

- uusien jäsenten vastaanottaminen 
- verkkotorin asetukset, suomennukset, jne. 

- sähköpostilistojen ylläpito? 

- CES-verkkotori vahti 
- noudatetaan yhteisesti sovittuja periaatteita, esim. tunti/tovi työstä 

- omalla nimellä jos ei erityistä syytä peittää oma nimeä 
- vahtii kuinka paljon voi olla tappiolla 

-STAP-kotisivujen päivittäminen 
- Wordpress, Ruby ja Hanna 

-admin-sähköpostiin vastaaminen 
-sovittelutiimi perustettu viime viikolla, mukana kolme ihmistä (Anne Sorsa, 
Outi Jylhämä, Marjut Sonck) 

- muutama erimielisyys on ollut, ryhmä syntynyt viimeisestä 
sovittelutarpeesta 

-S.S. hoitaa tällä hetkellä uusien jäsenten liittämisen -
Community Exchange System osana toimiminen 
-tarpeiden kertominen Etelä-Afrikkaan, hyvä hieno yhteys, ... 
- Ruby hoitanut, haluaa tiimin 
-mukana olevat yhteisöt 

- esim. Oma maa 
-STAP:in "edustaminen", millä valtuuksilla? 
-verotusohjeeseen vaikuttaminen (ryhmä joka on sovittu viime 
jäsentapaamisessa) 

-Suomen aikapankkien verkostoon kuuluminen ja sen organisoiminen 



 
-ryhmien hallinnointi vaikeaa 
 
Nyt ollaan luomassa verkostoa näistä tehtävistä käsin. 

 
Nykytilanteen ongelmia 

- tehtävien kasaantuminen, väsyminen, henkilöityminen (vallan 
keskittyminen) 
- ei toimintalinjoja ABC:sta eteenpäin ja sen valmistumisen jälkeen 
- halu jakaa vastuuta ja tehtäviä laajemmalle joukolle 
- puuttuu edustuksellisuuden idea, halutaan "vallan keskittyminen" 
läpinäkyväksi 
 
STAP-lista aina siunannut valmistellut asiat. 
- ongelmana että STAP-listalla olevat jäsenet ei vastaa riittävän 
nopeasti nopeita päätöksiä varten 
 

Nostettiin esiin kysymys siitä, miten tehtäviä hoidetaan, kuka kantaa vastuuta, 
missä tehdään päätöksiä ja minkälaisia rakenteita tarvitaan.  
 
Hahmoteltiin kahta mallia pohjaksi: Organisoituminen ja hierarkinen 
toimintamalli / “Adhokratia”eli avoin verkosto (jossa on jaettu tehtäviä) 
 
Haluttiin kerätä näkemyksiä puolesta ja vastaan. Tehtiin harjoitus, jossa 
vastakkaisia toimintatapoja kuvaavalla nelikentällä käveltiin ja ilmaistiin 
vapaamuotoisesti molempien mallien hyviä ja huonoja puolia. Tulokset: 
 

 
Avoin + 
 

- kaikille näkyvissä, on demokraattista 
- kaikki kukat voi kukkia, innostaa toimimaan 
- voidaan toimia nopeasti, kun tilanne vaatii 
- kaikki tieto on jaettu kaikille, voidaan toteuttaa yhdessä ja ottaa uutta 

suuntaa ja uudet voivat tulla enemmän mukaan 
- on helppo tulla uutena vähän katselemaan ja on helppo innostua 
- voidaan tehdä erilailla ja uutena 
- jos annetaan tieto kaikille voidaan keksiä uutta 
- helpompi reagoida siihen, mitä ulkopuolella muuallakin tapahtuu 
- nopea ja joustava, voi äkkiä pienellä höösäämisellä tehdä nopeita 

päätöksiä 
- Tasa-arvoinen, toivoisi että ei ole vain johtajia 
- En haluaisi olla ihminen, joka odottaa että johtaja tekee 
- Tykkään osallistua 
- Ei astu isoihin saappaisiin, jos haluaa tulla mukaan 
- Tunnetasolla vetoavampi 
- Kohtaa enemmän ihmisiä 
- On roolit mutta yhteisö joka on se kaikki mitä meillä on 
- Yhteisöllisempi 
- Ruotsalainen diskuteeraus jonka pohjalta päätökset syntyy toimii hyvin 



- Jos asiat oikein perusteellisesti käsitellään yhdessä ja päätetään, 
innostaminen valtavaa 

- Jos ei sopeudu, täytyy hakea jotain muuta 
- Kaikilla on vapaa valinta ja se tapahtuu hetkessä 
- Ei tarvitse olla leväperäinen, voi olla rakenteellisuutta 
- Avoin tila on täyttä vastuunkantamista 
- Tiedetään oikeasti mitä ihmiset ajattelee, ei niin paljon takana 

puhumista 
- Hyvä, että ihmiset jotka on vallitsevassa järjestelmässä mukana niin 

pystyy ajamaan hyvät puolet hierarkiasta avoimeen 
- Energia päällä ja kaistat auki, isoja mahdollisuuksia 
- Persoona vaikuttaa enemmän 
- Avoin sopii aikapankin henkeen: tasa arvo, osallistuva, abc:n mukaisesti, 

olisi luonteva. Että ollaan tasa-arvoisia. 
- saa olla omana persoonanaan, voi pyrkiä ulos rooleista. Saa kapinoida. 

 

Avoin – 
 

- on ameebamainen, vaikea saada otetta ja vaikea ymmärtää eikä tiedä, 
keneltä voisi kysyä 

- on huono, jos kaikki on vaan verkossa kaikkien nähtävillä koska ihmiset 
ei osaa käyttää nettiä, esim. vanhemmat ihmiset 

- on epäselvää, ei tiedä kuka päättää ja kuka tekee mitä 
- ei selkiydy ulkopuoliselle välttämättä 
- voi olla hidas ja kömpelö päätöksentekomenetelmä, jos joutuu 

kysymään jäsenistöltä 
- kun tehdään päätöksiä, joku valittaa 
- ulkopuolelta on vaikea päästä mukaan: missä se on se ihminen, miten 

pääsen mukaan? 
- Viranomaistahot ei tiedä, millä painoarvolla kukakin puhuu 
- Tieto ei kulje ad hoc –ryhmien välillä ja tuleekin klikkejä 
- Pelottaa, kun ei tiedä miten tulee toimimaan kaipaa järjestystä 
- Yksilöt, jotka sabotoi tai muuten vahvasti vaikuttavat enemmistön 

vastaiseen suuntaan ongelmana 
- Yhteistä linjaa on vaikeampi löytää, moniääninen kakofonia 
- On niin auki tulkittua mitä se avoin tila on, 
- Jotkut voi ymmärtää, että kukaan ei kanna vastuuta eli on vaikea 

muodostaa yhteinen ymmärrys siitä, mitä avoin tarkoittaa 
- On hirveästi erilaisia tulkintoja eikä selkeyttä 
- Suljetut rakenteet onkin piilotettuna eikä ihmiset löydä kuitenkaan tietoa 

ja osallistumisen tapoja 
- Tehtävät kasaantuu liikaa tietyille tekijöille 
- Jos menee hermot, ihminen voi vaan häipyä ja jättää muut pulaan 
- Kiltit tytöt tekee. Jatkuva huolen kantaminen, jää heidän vastuulle, liikaa 

heille. 
- Miten saada ihmiset mukaan? Avoin kääntyy hierarkiseksi jos ei 

osallistuta. 
 

 



Hierarkia + 
 

- On selkeä, vuosikokoukset, hallitus vastuuseen! 
- Viranomaisiin päin ei mitään ongelmaa 
- Hierarkia on selkeä ja tietää, kenen puoleen kääntyä ja asiat menee 

selvemmin eteenpäin. 
- Luo turvallisuuden tunnetta, että nimet ja tehtävät on näkyvästi esillä 
- Mahdollistaa tekemisen, koska parhaiten osaavat ihmiset tekee ja 

pääsee eteenpäin 
- On mahdollista, että kuuntelee muita ja ajattelee yhteistä parasta 
- On dokumentaatio: kuka on tehnyt päätöksiä ja missä ne on tehty eli on 

helpompi pasta kärryille 
- Päätösten ketju on helposti nähtävissä, voidaan seurata taaksepäin 
- Ollaan yhteydessä median, verottajaan tms. Niin ihmiset löytää keneltä 

voidaan kysyä 
- Turvallisempi 
- Voidaan savustaa ulos myrkylliset ihmiset. Voidaan tehdä päätös, että 

jotkut hoitaa ja toiset ei. 
-Tosiasia on, että on johtajia, jotka ovat saaneet sen tehtävän, ovat ehkä 

karismaattisia, se on plussaa, että on selkeää ketkä käyttävät valtaa. 
 

Hierarkia – 
 

- Kuka jaksaa hierarkiaa? Sitä on jo jokapaikassa. Byrokrataa, 
lakipykälien ja sääntöjen noudattamista, jos esim. rekisteröity 
yhdistys. 

- On klikki, joka päättää ja ajattelee muiden yli, ei osaa kuunnella 
ulkoapäin tulevia mielipiteitä tarpeeksi 

- Jos ei ole mukana klilikissä, ei pysty vaikuttamaan 
- Kaikki kukat kuolee 
- Ei voida reagoida nopeasti, kun pitää odottaa että kaikki on osallistunut 

päätöksentekoon 
- Jumitutaan tapoihin, mitä on aina tehty (ei voida järjestää eri tavalla kun 

ollaan ennen tehty näin)  Ylläpitää vallitsevaa. Toistetaan samaa 
kuin ennenkin. 

- Hidas ja jäykkä 
- Kaikki asiat ei välttämättä tule käsittelyyn, jos ei pääse asialistalle 
- Vahvat pojat tekee 
- Roolit määritelty tiukemmin 

 
Välissä: Rakenteellisuutta avoimeen!  

 
STAP:in toimintatavan valinnan ja kehittämisen kysymyksiä: 1 Miten 
saisimme toteutetuksi tai säilytetyksi nelikentässä esiin nousseet hyvät puolet, 
joita arvostamme? 2 Miten vältämme riskit ja huonot puolet, joita tuli 
tarkastelussa esiin?  

 



Ratkaistavia asioita/kysymyksiä: 

Miten saa tiedon kulkemaan? Miten pääsee mukaan kenenkin 
hiekkalaatikkoon? Kuka määrittelee hiekkalaatikon rajat? Miten päätöksiä 
tehdään ja miten ne syntyvät, jos niitä ei tehdä? Mitäs jos on “myrkyllisiä 
ihmisiä”, jotka pilaa muiden mielialaa tai yhteisön toimintaa? Miten nämä 
hanskataan? 

On vaikea välillä ymmärtää, mitä aikapankki ajaa takaa? Onko taustalla joitain 
suuria yhteiskunnallisia vaikutteita? 
 
Nelikentässä pyörimistä ja yleisempää keskustelua 

- tarvitaan sekä pysyviä, että muuttuvia rakenteita 
- millä meillä muodostuu hyvä henki? avoimessa enemmän? 
- Miten saadaan hyvä henki ja innostus käyttöön? Ja siirtymään siihen, 

että saadaan ihmiset mukaan? 
- Miten mahdollistetaan ihmisten mukaan tuleminen? Miten alennetaan 

kynnystä mahdollisimman alas? 
- Jos lähtee mukaan vähäsen ja matalalla profiililla, miten varmistetaan 

ettei joudu sitten tekemään liikaa? 
- Miten varmistetaan, että saa tehdä vaan vähän? 
- Vapaaehtoinen toiminta 
- Aikapankki on jotain muuta kun mitä työ on 
- Kun toimitaan yhdessä, meillä on yhteinen vastuu että kaikki pyörii 

 
- Ydinkysymys: Mahdollistamisen esteet on usein hyvin pieniä: muut eivät 

tiedä, mitä voisi tehdä? Jos tietää, mitä voisi tehdä, ei pääse alkuun, 
kun puuttuu tiedon tai osaamisen murenia.  pitää järjestää 
perehdytystilaisuuksia ja sen jälkeen tarjotaan tukea 

 
- Keskustelu siitä, miten organisaatio on osannut reagoida ulkopuoliseen 

uhkaan ja mitä ongelmia on siinä syntynyt. 
 

- Miten voidaan yhdistää avoimuus, luovuus, spontaanius eli avoimen 
hyvät puolet ja selkeät rakenteet? 

- Yhdistys tai hierarkia ei takaa avoimuutta vaan riippuu työvälineistä 
- Pitää lähteä jakamaan tiedotusvastuuta 
- Jos tieto jaetaan, vastuu siirtyy kuulijalle 
- Ollaan kokeilulaboratorio, ei voida epäonnistua missään eli voidaan 

vaan lähteä kokeilemaan! 
- Kenen luomus aikapankki on? Ollaanko vastuussa niille, joiden luomus 

tämä enemmän on? Koska silloin ei kunnioiteta jo tehtyä työtä ja 
arvosteta niitä ihmisiä, jotka ovat laittaneet pystyyn 

- On olemassa hierarkia KPNE-numeron mukaan eli on olemassa 
hierarkia sen suhteen, ketkä on ollut kauemmin mukana? 

 
Keskustelua lopuksi: 
 

- Nelikenttä koko jäsenistön jatkettavaksi, kotisivuille 
- Sovittiin, että Pekka tekee nelikentän pohjan, josta lähetetään linkki 



jäsenille jäsenkirjeessä. Pyydetään täyttämään omia näkemyksiä +/-, 
että saadaan mahdollisimman monen ääni kuuluviin 

- Lähetetään mahdollisimman pian tapaamisen jälkeen jäsenkirje, jonka 
sisältönä 

o Tapaamisen muistiinpanot liitteenä, tosi lyhyt yhteenveto 
o Linkki nelikenttään 
o Tavoite: Kerätään näkemyksiä, halutaan kuulla mielipiteitä ja 

seuraavassa jäsentapaamisessa 2 kk:n päästä tehdään 
päätöksiä 

 
- Jatkossa päätettäväksi: Tarvitaanko koordinointitiimi? Työrukkastiimi? 

 
- Voisi toimia sellainen malli, että on erilaisia työryhmiä, jotka 

työskentelee itsenäisesti mutta on ongelmana, jos ei saa tietää, mitä 
työryhmissä tapahtuu 

- Työryhmästä raportoiminen tuntuu myös työläältä 
o Toisaalta muistiinpanot voisi suoraan kirjoittaa wikiin, sisäiset 

muistiinpanot 
- Freelist.org  vapaita sähköpostilistoja, arkistot joista näkyy jälkeenpäin 

mitä on keskusteltu 
- Tarvitaan keskustelufoorumi 
- Tarvitaan joku“intra”, jossa tiedot olisi koottuna kaikille avoimesti 

 
 
Tehtävien jakamista: 
 

- Verkkovahti, sisäinen valvonta 
o Maukka 
o Lauri 
o Marjut (sovittelutiimi pohdinnassa mukana tarvittaessa) 

- Jäsentapaamisten järjestäminen 
o Paikan varaaminen: Lauri 
o Kutsun kirjoittaminen 
o Kalenteri kevään jäsentapaamisista? 

- Jäsenkirjeet 
o Isompi fontti, vähemmän asiaa 
o Pitäisi kysyä jotain viestintäalan ammattilaista tekemään 

- Tovi-illat / Tovi-torstait 
o Esim. Joka kuukauden toisena torstaina kokoontuu 

tapaaminen, jossa voidaan käydä läpi ajankohtaisia asioita 
ja seurustella 

o Matalan kynnyksen paikka ja halpa  Social Hub? 
o Maukka lähtee ideoimaan ja edistämään 

- Verotusasiaan vaikuttaminen jatkuu, Pekka mukaan ryhmään 
 

- Kotisivuille:“Mitä voit tehdä STAP:ssa?” 
o Nimiä ja yhteyshenkilöitä 
o “Jos on XXX ongelma, ota yhteyttä…” 

o Mutta saako ihmisten nimiä laittaa kotisivuille? 


