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Hyvät kaupunkilaiset: valtuutetut,
virkamiehet, työntekijät ja asukkaat!
Oletteko kiinnostuneet kokemaan ja näkemään uudella tavalla miten
kaupunkinne asukkaat kehittäisivät asuinpaikkaansa? Mitä arvostetaan
ja miten huolehditaan omasta asuinympäristöstä? Mikä mietityttää, kun
puhutaan asukasviihtyvyydestä, osallisuudesta, turvallisuudesta ja
huolenpidosta?
Kansalaisnavigointia metropolissa -hanke on pureutunut näihin
aiheisiin sen kolmivuotisen hankekautensa ajan. Hankkeen viimeisenä
syksynä valmistetaan kokemuksellista tietoa, tarinoita ja tutkimuksia
yhteen saattava esityksellinen tutkielma Lähidemokratiaa livenä
(työnimi). Esityksen ensi-ilta on 22.10.2012.
Tarjoamme esityksellistä tutkielmaa yhteisöönne. Esityksen
tutkimuksellinen pohja avaa uusia näkökulmia kansalaisaktiivisuuteen ja päätöksentekoon. Se sopii työ- ja kehittäjäyhteisöille, jotka painivat edellä esitettyjen kysymysten kanssa, ja joiden
työ on tiukasti kiinni kaupunkilaisten arkipäivässä. Tätä mahdollisuutta ei
kannata jättää käyttämättä. Esitys on teille ilmainen.
Lähidemokratiaa livenä -esitys on kokonaisuudessaan noin tunnin
mittainen. Tulemme mielellämme tiloihinne esiintymään ja joustamme
kokonaiskestossa. Voimme esimerkiksi esiintyä 20 minuuttia ennen
kokouksen alkua tai tuoda seminaariin värikästä väliohjelmaa 30
minuutiksi.
Haastamme nyt kaikki, kaupungin ja valtion ylintä johtoa myöten,
kaupunkidemokratian kehittämiseen!
Tarjoamme seuraavia esityspäiviä ja -iltoja, ja tuottajamme synkronoi
kalenterit tärkeisiin kokouspäiviinne: ma 22.10.(ensi-ilta), ke 24.10.,
ma 29.10., ke 31.10., to 1.11., ke 7.11., ma 12.11., pe 16.11.,
ma 19.11., pe 23.11., ma 26.11., ke 28.11., ma 3.12.
Yhden päivän aikana voimme tehdä 2-3 esitystä!
Otathan yhteyttä Kansalaisnavigointia metropolissa -hankkeen tuottajaan
Marja Pulkkiseen, niin sovitaan yksityiskohdista tarkemmin!

Yhteystiedot: Marja Pulkkinen, tuottaja, p. 050-494 0996,
marja.pulkkinen@metropolia.fi; Pilvi Kallio, projektipäällikkö, p. 040-5056
489, pilvi.kallio@metropolia.fi ja Jani Tihinen, projektikoordinaattori, p.
040-8092 132, jani.tihinen@metropolia.fi.
http://kansalaisnavigointia.metropolia.fi/

Lyhyesti Kansalaisnavigointia metropolissa -hankkeesta
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää toiminnallisia,
osallistavia draamatyöskentelyyn perustuvia menetelmiä työkaluiksi
aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen, kaupunkikulttuurin ja
kansalaisyhteiskunnan kehittymiseen.
Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto. Metropolia
ammattikorkeakoulu toimii hankkeen koordinoijana, ja se toteuttaa
hanketta yhteistyössä Espoon, Vantaan ja Helsingin kaupunkien
kanssa.
Edellinen esityksellinen tutkielma, mitä hankkeen nimissä tehtiin, oli
Vantaalaistarinoita. Se valmistui syksyllä 2011 ja on ollut todellinen
menestys ja sitä tilataan edelleen erilaisiin tilaisuuksiin.
Lähidemokratiaa etsimässä -esitys on hankkeen viimeinen
konkreettinen työ.

