
   
 

 
  

Sivistys nousee yhteisöistä -podcastin jakso 5 
 
Keskustelijat: Kristiina Kumpula, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti  

 Tia Yliskylä, SivisNYT-toimittaja, Opintokeskus Sivis 
 
Tekstiversio 
 
[alkumusiikki 00:00:03] Sivistys nousee yhteisöistä -podcast.  
 
Tia [00:00:11]: Tervetuloa kuuntelemaan Sivistys nousee yhteisöistä -podcastia. Tämän jakson 
teemana on kansalaistoiminta puolustaa demokratiaa. Tästä aiheesta on keskustelemassa Suomen 
Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula. Tervetuloa.  
 
Kristiina [00:00:29]: Kiitos. Onpa kiva olla täällä. 
 
Tia [00:00:32]: Minä olen tämän podcastin toimittaja Tia Yliskylä. Kansalaistoiminta kuulostaa aika 
juhlalliselta sanalta, mutta loppujen lopuksi siinä on kysymys aika tavanomaisesta toiminnasta. 
Esimerkiksi yhdistys- ja järjestötoiminnasta, mutta myös semmoisesta epävirallisesta yhdessä 
tekemisestä, vaikka oman asuinalueen pihajuhlista tai jopa takakonttikirppiksestä. Kristiina 
Kumpula, minkä takia tämä kansalaistoiminta kaikessa laajuudessaan on niin tärkeää? 
 
Kristiina [00:01:11]: Se on tärkeää monesta syystä ja monesta tulokulmasta. Se on eräällä tavalla 
yksilönvapauden näkökulmasta tärkeää. Jokainen voi ilmaista itseään ja tehdä asioita, jotka 
hänelle ja hänen yhteisölleen ovat merkityksellisiä ja toteuttaa jotain, joka tuntuu tärkeältä kodin 
ulkopuolella. Se on merkityksellistä tämän yhteiskunnan kannalta. Kansalaistoiminta nostaa esiin, 
haastaa ja paljastaa ansoja, joiden parantaminen, muuttaminen ja kehittäminen on meille kaikille 
tärkeää. Kuten sanoit, se on arkista toimintaa. Arkisia asioita, jotka tekevät niin merkitykselliseksi 
arjen hienouden. Se on myös hienoa yhteisöllistä toimintaa. Se paljastaa ja antaa meille 
mahdollisuuden tunnistaa sen, että olemme oikeastaan riippuvaisia toisistamme. Voimme oppia 
toisiltamme ja opiskella sellaisia asioita, jotka eivät ole omassa arjessa itsestäänselvyyksiä ja sillä 
tavalla kiinteyttää sitä yhteisöä, johonkin kuulumista, jossa yhdessä tekeminen auttaa meitä 
saavuttamaan jotain yhteisesti tärkeää asiaa.  
 
Tia [00:02:35]: Miten kansalaistoiminta sitten puolustaa demokratiaa? Mistä siinä on kysymys? 
 
Kristiina [00:02:41]: Siinä on oikeastaan kysymys siitä, että demokratia perustuu ihmisten 
oikeuteen käyttää niitä vapauksia; puheen-, ilmaisun-, uskonnon- ja järjestäytymisen vapauksia. 
Mutta se antaa myös sen demokratian toisen puolen, eli se antaa velvollisuuden luoda sellaista 
yhteiskuntaa, jossa näiden oikeuksien toteuttaminen on merkityksellistä. Näyttää siltä, että 
demokratia on kaikkein kehittynein järjestelmä antamaan kansalaisyhteiskunnalle ja kansalaisille 
liikkumavapautta. Mitä kapeampaa on demokratia, sitä kapeampaa on kansalaistoiminta. Ne ovat 
ikään kuin toistensa vastinpareja tai edellytyksiä. Kansalaistoiminnassa luodaan osallisuutta ja 
myös luottamusta siihen, että me kuulumme tähän yhteisöön, oli se yhteisö kansakunta tai 
globaalimpi. Kuulumme tähän ja voimme vaikuttaa. On joitakin tutkimuksia, joita en tunne hyvin, 
mutta näyttäisi siltä, että hyvinvointi ja jopa taloudellinen kasvu edellyttää kansalaisvapauksien ja 
kansalaistoiminnan vapautta ja liikkumavaraa. Siinä on selkeät liittymät. Demokratia on 



   
 

 
  

kansalaisten vapautta, velvollisuutta ja oikeutta, mutta on myöskin hienosyisempiä, joissa 
kumpikin vaikuttaa toisiinsa. Sillä tavalla kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuus ja virkeys ja 
demokratia ovat käsikkäin kulkevia käsitteitä.  
 
Tia [00:04:32]: Kiitos. Tämän jakson teemana on kansalaistoiminta puolustaa demokratiaa. Tämä 
teema on sinulle Kristiina erityisen tuttu, koska olet kirjoittanut samannimisen artikkelin 
Opintokeskus Siviksen Sivistys nousee yhteisöistä -julkaisuun. Tässä mainiossa artikkelissa esittelet 
kansalaistoiminnan nykytilannetta ja valotat myös vähän tulevaisuuden näkymiä. Toteat, että 
korona-aika oli kansalaistoiminnalle eräänlainen käännekohta, koska yhtäkkiä mikään ei enää ollut 
kuten aiemmin. Samaan aikaan syntyi uusia yhteisöjä, jotka eivät olleet ehkä niin virallisia 
toimijoita kuin perinteiset yhdistykset. Sen kummempia etukäteissuunnitelmia tai virallisia 
päätöksiä ei tarvittu, koska niitä vain tuli, kun tarve oli sellainen. Kaikenlaisia verkostoja ja ryhmiä 
tehtiin tosi paljon. Mitä tällainen ilmiö, että kriisin keskellä syntyy paljon uutta yhdessä tekemistä, 
mitä se kertoo kriisien vaikutuksesta tähän kansalaistoimintaan? 
 
Kristiina [00:05:44]: Jollakin tavalla se kertoo siitä, että se kansalaistoiminta onkin joustavampaa ja 
liikkuvampaa, kuin me arkisissa normaalioloissa ajattelemme. Meille kansalaistoiminta näyttäytyy 
niinä kuukausi- tai vuosikokouksina, puheenjohtajien valintoina ja ehkä jäsenmaksuina. Kriiseissä 
tuleekin esille se verkosto, joka kansalaistoiminnassa eri muodoissaan on syntynyt. Itse ajattelen, 
että tänä korona-aikana ne palaset ikään kuin ryhmittyivät uudestaan. Tulikin se osaaminen ja 
tunnistamaton tieto käyttöön. Vaadittiin kekseliäisyyttä ja innovaatiota. Tarvittiin kaikkien yhteistä 
toimintaa. Mutta mikä oli kiinnostavaa, oli se, että siihen tarvittiin omatoimisuutta. Ei ollutkaan 
sitä vuosikokousta, joka olisi määrittänyt, mitä nyt tehdään. Tajuttiin, että on ihmisiä, jotka 
tarvitsevat tukea ja on ihmisiä, joilla sitä tukea on mahdollista antaa. No niin, ruvetaanpa 
tekemään. Samalla se kertoo siitä verkostojen moninaisuudesta, päällekkäisyydestä ja 
ketteryydestä, että ei jäädäkään odottamaan päätöksiä tai mitä seuraavaksi, vaan mennään 
nopeasti toimintaan. Jota näissä keskusteluissa sitä kutsutaan resilienssiksi, mutta joka on sitä 
kestävyyttä, joustavuutta ja varautumisen käytäntöönpanoa tekemisenä. Se oli minusta hyvin 
kiinnostavaa. Itse olen ajatellut myös sitä, että korona ikään kuin paljasti tai nopeutti sellaisia 
kehityskulkuja, jotka jo olivat siellä. Olikin olemassa jo sellaisia ituja, että järjestötoiminnan 
rinnalle syntyy itseohjautuvia ryhmiä. Olikin olemassa jo ajattelua siitä, että mehän tässä lyhyen 
aikaa voidaan tehdä jotain asiaa ja tämän ympärille ei synnykään rakennetta. Mutta se korona oli 
jollain tavalla niin häikäisevän yllättävä, että se pakotti meidät nopeampiin muutoksiin. Jollakin 
tavalla myös ihastuttavaa, että kun me aika useasti ajattelemme, että muutos on hidasta ja 
muutokseen täytyy olla paljon aikaa. Nyt me totesimme, että jos tarve on, niin se muutoksen 
ajankäyttö onkin suhteellista. Aika nopeasti niitä muutoksia tapahtui. Tekemisen tavoissa, 
yhteistyötavoissa, avuntarvitsijoiden löytymisessä. Se paljasti sellaisen epävirallisen verkoston, 
joka ei ollut tullut esille aiemmin. 
 
Tia [00:09:02]: Oliko se yllättävää, että se tapahtui nyt sitten tällaisen kriisin keskellä, näin mukavia 
juttuja ja näin nopeasti? 
 
Kristiina [00:09:09]: Oli se yllättävää. Vaikka oltiin kansainvälisesti ja kansallisesti ajateltu, että 
pandemiat ovat toki mahdollisia, mutta ei ollut sellaista ajattelua, että mitä silloin tehdään. 
Yllättävää oli se, kuinka nopeasti me kaikki löysimme niitä voimavaroja. Me kaikki huomasimme, 
että tässä on välttämättömyys tehdä toisella tavalla, ei ole vaihtoehtoja. Jotenkin ne palaset 
loksahtelivat paikoilleen. Täytyy sanoa, että varmasti monia ihmisiä jäi avun ulkopuolelle ja 



   
 

 
  

varmasti tapahtui väsymystä, uupumusta, mutta niin aina uutta tehdessä tapahtuu. Erityisesti 
tilanteessa, jossa me emme alussa voineet nähdä, kuinka kauan tämä kestää. Ihmiset ehkä vähän 
suorittivat yli ja uuvahtivat. Kiinnostavaa oli se, että tilalle tuli toisia toimijoita. Kyllä siinä 
semmoisen jännittävän yllätyksen makuakin oli. 
 
Tia [00:10:21]: Jo ennen koronaa on puhuttu vapaaehtoistoiminnan ja sitä kautta myös 
järjestötoiminnan muutoksista. On esitetty, että ihmiset eivät olisi enää nykyään niin valmiita 
sitoutumaan, varsinkaan pitkäjänteisesti. On ajateltu, että nykyään ihmiset haluaisivat semmoisen 
pitkäkestoisen puurtamisen sijaan pop-up -tyyppistä osallistumista, eli projektiluontoista; ollaan 
hetki mukana ja tehdään sitten taas jotain muuta. Samaan aikaan on annettu ymmärtää, että se 
perinteinen järjestötoiminta olisi ikään kuin hidasta ja kankeaa ja tämmöinen piipahteleva 
vapaaehtoistoiminta olisi ketterää, nopeaa ja joustavaa. Mitä ajattelet tällaisesta 
vastakkainasettelusta? 
 
Kristiina [00:11:13]: Itse ajattelen, että vastakkainasettelu on tarpeetonta. Kun puhutaan 
kansalaisyhteiskunnasta, se ei ole koskaan yksimielinen, yksisuuntainen ja yksituumainen. Se on 
aina moninainen, vähän rosoinen, eri suuntiin kulkevaa ja eriaikaista. Nyt kun tämä lyhytaikainen 
vapaaehtoisuus nousee esille, niin ehkä ajattelen, että sellaista on ollut aina, mutta ei ehkä näin 
järjestäytyneessä muodossa, koska meillä ei ollut aikaisemmin sosiaalista mediaa ja sen luomia 
valtavia mahdollisuuksia. Se on tuonut esiin semmoisia voimavaroja, jotka ehkä ei olleetkaan 
aikaisemmin käytössä. Ei ollutkaan vaihtoehtona että joko olen järjestössä tai pop-upina, koska se 
järjestötoiminta ei ehkä ollut kiinnostavaa, en ole ollenkaan mukana. Nyt tämä tuo uusia tekijöitä, 
uusia toimijoita mukaan. Samalla minusta tuntuu siltä, että jos se asia ja merkitys ovat tärkeitä, 
niin se ajan perspektiivi ei olekaan niin merkityksellistä. Jos tuntuu tärkeältä, että puolustetaan 
puistoa, ollaan maahanmuuttajien kielenopettamisen tukena, järjestetään 
maahanmuuttajanaisille kursseja tai tavataan yksinäisiä ikäihmisiä, silloin se sitoutuminen voi olla 
kuinka pitkää tahansa, sitä ei vain ennakoida. Mutta sen työn täytyy antaa itselle sekä yhteisölle ja 
sen täytyy liittää minun oma kokemukseni kollektiiviseen ja merkitykselliseen kokemukseen. Silloin 
se ajan funktio tulee vähemmän merkitykselliseksi kuin me näissä keskusteluissa olemme 
nostaneet esille tai havainneet. Korona ja Ukrainan kriisi ovat näyttäneet sen, että tämä toisiaan 
täydentävyys on äärimmäisen tärkeää. Että on olemassa järjestöjä, jotka ovat rakentuneet 
auttamaan, tekemään, organisoimaan ja koordinoimaan. Ja ne luovat alustan, johon hetkellisesti 
mukaan tulevat ihmiset voivat antaa omaa osaamistaan ja toteuttaa omaa merkityksellisyyttään. 
Ne eivät työnnä toisiaan pois, vaan täydentävät toisiaan ja tavallaan myös vetävät toisiaan 
puoleensa.  
 
Tia [00:14:07]: Me olemme Suomessa tottuneet jo pitkään siihen, että kansalaistoiminta on aidosti 
monipuolista. On tätä virallisempaa ja epävirallisempaa. Jotenkin näyttää mielestäni myös siltä, 
että jos jonkinlainen yhteisö tai ryhmä tuntuu puuttuvan, niin sellainen on todella helppo perustaa 
samasta asiasta innostuneiden kanssa. Mutta suomalaiseen kansalaistoimintaan liittyy myös 
perustavanlaatuinen ongelma, eli kaikki eivät pääse tai löydä mukaan kansalaistoimintaan. 
Kristiina Kumpula, mistä tässä ongelmassa on kysymys? 
 
Kristiina [00:14:43]: Onpa kiperä kysymys. Varmasti voin avata joitain langanpäitä, jota voisi lähteä 
viemään eteenpäin. Yksi on sellainen inhimillinenkin piirre, että yhteisö, joka on toiminut kauan 
aikaa yhdessä, on liimautunut niin yhteen, että se liima on niin tiivis, että sen läpi ei uusi tulija 
pääse. Ehkä se ei ole tarkoituksellista poishylkimistä, mutta se ei ole myöskään tavoitteellista 



   
 

 
  

mukaan ottamista. Toinen, jota olen paljonkin miettinyt, on se, että järjestömaailma luo sellaista 
omaa kieltään, johon vihkiytymättömän on vaikeaa päästä. Mistä täällä puhutaan? Mikä on tämä 
resilienssi ja kestokyky? Haluaisin olla jonkun ystävänä, mutta mistä täällä puhutaan? Eli se 
käsitteiden ja kielen maailma luo sen esteen. Kolmantena ajattelen, että tässä tarvittaisiin 
enemmän kertomaan, mitä tämä järjestötoiminta on, millaisia piirteitä siinä on, miten se toimii ja 
minkälaisia järjestöjä on olemassa. Jos sanotaan, että kissayhdistykseen tulee koirista kiinnostunut 
ihminen, niin ohjataankin hänet sinne, eikä sanota, että en voi auttaa. Vaan yhä enemmän jaetaan 
niitä verkostoja. Olen nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut näkevinäni tällaista yhteistä 
kiinnostusta. Se on meille kaikille merkityksellistä, että ihminen löytää itselleen merkityksellistä 
tekemistä. Se rikastuttaa ja vahvistaa kaikkia toimijoita, vaikka se hänen valintansa olisi yksi 
organisaatio. Kilpailu voi joissain asioissa olla ihan virkistävääkin, mutta tässä suhteessa 
kaikkinainen kilpailu on huonosta, koska silloin se sulkee ihmisiä pois. Viimeisenä kysymyksenä 
täytyy sanoa, että monessa asiassa, niin tässäkin tapahtuu toiminnan kasautumista. Meillä on 
ihmisiä, jotka ovat aivan uupumukseen asti väsyneitä järjestötoiminnasta tai kansalaistoiminnasta 
ylipäätään. Sitten meillä on ryhmiä, joiden ääni ei kuulu ollenkaan. Ne, jotka eivät löydä omalle 
äänelleen ja omille tarpeilleen minkäänlaista alustaa. Tämä on asia, jossa kaikki kansalaistoimijat ja 
järjestöt kantavat vastuuta, että löytyy sellaisia paikkoja, joissa nekin ihmiset, joilla ei ole 
kymmenien järjestöjen jäsenyyttä ja kolmen järjestön hallituksen jäsenyyttä, löytävät paikkansa. 
Tämä on iso kysymys ja ajattelen, että opintokeskuksilla, järjestöillä ja kansalaistoimijoilla on 
pohdinnan paikka. 
 
Tia [00:18:01]: Kyllä, tämä vaikuttaa aika viheliäiseltä tilanteelta, että moni jättäytyy tahallaan 
ulkopuolelle kansalaistoiminnasta. Miten tätä ongelmaa voitaisiin ratkoa, Kristiina Kumpula? 
 
Kristiina [00:18:14]: Tämä kysymyksen asettaminen on jo yksi osa sitä ratkaisua. Tunnistetaan se, 
että järjestöihin tai kansalaistoimintaan voi olla vaikea päästä. Itse ajattelen, että jos järjestöt 
yhteisesti päättäisivät perustaa sisäänheittokursseja tai sisäänheittotapaamisia. Minulla oli 
harvinainen ilo tänä aamuna olla SPR:n Tampereen osaston vieraana ja he olivat tulleet siihen 
lopputulokseen, että he järjestävät kerran viikossa uusien toimijoiden illan, ihan riippumatta siitä, 
tuleeko siihen iltaan yksi tai kymmenen ihmistä. Syy miksi he järjestävät sen uusille toimijoille, on 
se, että siellä jokainen on uusi. Silloin kukaan ei voi sanoa, että tiedän paremmin, voin sulkea 
jonkun ulkopuolelle tai joku ei ole tervetullut, koska kaikki hakevat sitä tilaa. Tämän tyyppisiä 
ratkaisuja voisi olla, että on ikään kuin pehmeä lasku. Voi tarkastella, haluanko tulla tänne, vai 
löydänkö jonkun muun. Toimijoilla on mielestäni velvollisuus sanoa, että jos ei tämä kiinnosta, niin 
Martat tai Mannerheimin Lastensuojeluliitto voi kiinnostaa. Meillä on ohjaajan, mahdollistajan ja 
tukijan rooli, riippumatta siitä, missä järjestössä toimimme. 
 
Tia [00:19:46]: Kiitos Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula. Olet kuunnellut 
Sivistys nousee yhteisöistä -podcastia, jossa tämän jakson aiheena oli kansalaistoiminta 
demokratian puolustajana. Kannattaa kuunnella myös muut tämän sarjan jaksot. Ne esitellään 
Sivisnyt.fi -verkkosivustolla. Kiitos ja hei hei. 
 
Loppuintro [00:20:16]: Tämä oli Sivistys nousee yhteisöistä -podcastin jakso. Podcast-sarjan 
tuottaa Opintokeskus Sivis. 
 


