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Vuonna 2020 Lahden Diakonialaitoksella toteutettiin kehittä-
misprojekti, jonka tarkoituksena oli luoda työpajamalli, jonka 
keskiössä on kestävä kehitys ja nuoret. Projekti oli nopea ja 
kokeileva, siis sellainen kuuluisa “ketterä kokeilu”. Aluksi rek-
rytoitiin työpajakehittäjä (allekirjoittanut). Lisäksi mukaan 
saatiin joukko lahtelaisia, sillä hetkellä vailla koulu- tai työpaik-
kaa olevia, nuoria asiantuntijoiksi ja testaajiksi. Ryhmä toteutti 
käytäntölähtöisen yhteiskehittämisen prosessin. Viiden kuu-
kauden aikana muotoutui ensimmäinen versio Keke-pajasta eli 
kestävän kehityksen työpajasta alle 29-vuotiaille nuorille. Pajan 
toiminta määrittyy työkokeilun, työharjoittelun ja vapaaehtois-
toiminnan ympärille. Yhteiskunnan tutkimista, avustustyötä, 
luovaa toimintaa, vaikuttamistyötä, toisten ihmisten tasaver-
taista kohtaamista ja huomion kiinnittämistä luontoon, muun 
muassa tätä on Keke-paja.
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Aluksi muutama sana

MENNEESTÄ, TÄSTÄ KIRJASESTA JA TULEVASTA

Yleisesti ottaen voisi sanoa, että se mitä kekeilys-
tä kestävän kehityksen kursseilla, pajoissa tai op-
paissa tulisi opettaa, on systeeminen ajattelu. Eli 
se, että kaikki on yhteydessä kaikkeen. Hyvä keke-
ohjaus antaa avuja huomaamaan näitä yhteyksiä. 
Eli ei siis opeteta lajittelemaan, vaan esimerkiksi 
kyseenalaistamaan ja huomaamaan omaan kulut-
tamisen tarpeeseen liittyviä mekanismeja. Miksi 
on kivempaa omistaa uusi kallis kello kuin halpa, 
mutta toimiva? Tai saada uusi syystakki, ja perus-
tella sen hankkimista kirpparilöytönä? Tai  miksi 
mainoksia saa olla melkein missä vaan, mutta 
graffitia ei saa maalata juuri minnekään? Millainen 
kulttuuri meidän kunnallispolitiikassa on ja miksi? 
Kuka edustaa ja mitä? Millaisia viestejä vahviste-
taan vaikka mediassa, mitä taas ei lainkaan näy?

Tämä on työkirja kekeilyyn, eli siihen, millaisella filo-
sofialla, periaatteilla ja käytännön välineillä voidaan 
toteuttaa pajatoimintaa, joka yhtä aikaa kiinnittää 
huomion kestävän kehityksen periaatteisiin ja tukee 
alle 29-vuotiaita työelämäpolulla. 

Työkirja on sekoitus 

manifestia, jossa hellästi yllytetään 
tarkastelemaan nykyistä elämänta-
paamme kriittisesti

strategiatekstiä, jossa pohditaan, 
kuinka vastata nuorten työelämään 
liittyvään palvelutarpeeseen

päiväkirjaa, jossa kerrotaan 
käytännön kokemuksia kehittämis-
jakson ajalta

manuaalia, jossa ehdotetaan konk-
reettisia välineitä Keke-toiminnan 
toteuttamiselle
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Työkirja perustuu yhdessä koettuun ja hyväksi ha-
vaittuun, mutta siihen sekoittuu myös kuvittelua ja 
valistuneita arvauksia. Koska viiden Keke-kuukau-
den aikana ei ehditty ihan kaikkea, jäi myös joukko 
ideoita testattavaksi tulevaisuudessa. Siksipä käsis-
säsi oleva on ehdotelma ja inspiraation väline, jonka 
avulla voit rakentaa omaan tarpeeseesi tai yhtei-
söösi sopivan Keke-kokonaisuuden; toteuttaa kirjan 
tarjoaman laajan kattauksen tai poimia käyttöösi 
vain tiettyjä elementtejä tai työvälineitä ohjaami-
seen tai opetukseen.

Keke-elementit
Keke-pajalle on löydettävissä kolme kantavaa toimin-
taperiaatetta: päättymätön keskustelu ja osallisuus, 
muuntuva ryhmä ja kohtuuden ylistys. Tämän lisäksi 
kokonaisuus muodostuu noin  kahdestakymmenestä 
toiminnosta ja tekniikasta, jotka voidaan jakaa neljään 
“lajityyppiin”: tiedonhankinta, reflektio, Keke-konkre-
tia ja uudet työelämätaidot. Tekniikat ovat ikään kuin 
luotaimia, joiden avulla voidaan lähestyä ja tutkia mo-
nikerroksellisia asioita, jossa sekoittuu ihmisten koke-
mukset, perususkomukset, tavat ja ympäristön tarjo-
ama informaatio. Useissa luotaimissa hyödynnetään 
toiminnallisuutta ja/tai metaforia. Tässä työkirjassa 
esitellyt elementit on siis joko testattu ja hyväksi ha-
vaittu Keke-pajan kehittämisjakson aikana tai ne (va-
listuneesti) arvellaan toimiviksi.

Kokonaisuuden hahmottaa parhaiten sisällysluette-
losta, mutta pajan etenemistä kuvaavaan prosessi-

kaavioon näitä elementtejä ei kannata sen tarkemmin 
asetella. Elementit ja toiminnot muodostavat ennem-
minkin korttipakan kuin ennalta rakennetut askelmat. 
Pakasta voidaan ottaa käyttöön sopivia kortteja sen 
mukaan, millaisen pelin kulloisetkin kekeläiset halua-
vat rakentaa. Lineaarisen pajaprosessin toteuttamista 
oleellisempaa on elastinen ajattelu, orgaaninen liike ja 
ilmoilla olevaan reagointi.

Koska Keke-jakson päämäärän tai määränpään muo-
dostavat siihen liittyvät ihmiset ja heidän tarpeensa, ei 
ole mahdollista suunnitella sellaista prosessia ennalta, 
joka olisi yleispätevä ja kaikille sopiva. Lisäksi lineaa-
risesti etenevä suunnitelma ei yleensä toteudu sellai-
senaan kuitenkaan. Se saattaa tappaa luovuuden ja 
opettaa meitä toteuttamaan käsikirjoitusta sen sijaan, 
että loisimme omaa tarinaa. Ja tärkeimpänä syynä se, 
että prosessikaaviointia tekevät kaikki ja Keke haluaa 
toimia toisin.

Ohessa esitelty on vain yksi tapa jäsentää Keke-toi-
minnan kokonaisuus. Jäsentämiseen löytyy varmasti 
toisia ja kolmansiakin tapoja. Jokainen Keke-toimintaa 
pyörittävä voi tehdä itselle ja omalle työskentelytyylil-
le sopivan jäsennyksen. 

Pelikortit toimivat myös konkreettisesti 
Keke-pajan estetiikan, visualisointien 
ja kuvitusten materiaalina. Tähän oli 
useita syitä. Pajan toiminta piti aloittaa 
varsin lennokkaasti, eikä kehittämisjak-
solla ollut aikaa varsinaisen visuaalisen 
identiteetin rakentamiseen eli piti pys-
tyä tuottamaan visuallisia elementtejä 
vikkelästi. Lisäksi oli tärkeää mahdol-
listaa visuaalinen tuottaminen myös 
sellaisille ihmisille, joille piirtäminen ei 
ollut luontaista. Siksi jonkin olemassa 
olevan kuvanrakennusmateriaalin 
hyödyntäminen oli järkevää. Lisäksi 
tarvittiin esteettinen idea, jonka avulla 
voidaan synnyttää symboliikkaa, jossa 
on hahmoja sekä neljä osa-aluetta (kes-
tävän kehityksen osa-alueet). Pelikortit 
ja niiden soveltaminen toimi hyvin.

VINKKI
Yhden materiaalin varioimi-
nen ja mahdollisimman mo-
nipuolinen soveltaminen toi-
mii hyvänä luovan ajattelun, 
estetiikan ja symboliikan tut-
kimisen tekniikkana. Tämä 
Keke-ryhmä toimi pelikort-
teilla, mutta materiaaliksi 
voi ja kannattaa valita jokin 
muu, jonka avulla haastaa 
kekseliäisyyttä. Parasta on, 
jos ryhmä valitsee materiaa-
lin itse ja pyrkii käyttämään 
sitä visuaalisessa tuottami-
sessa ja ajattelussa aina kun 
se on mahdollista.
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taloudellinen kestävyys eriarvoisuuteen, joka liittyy 
sosiaaliseen kestävyyteen, joka liittyy identiteettiim-
me ja kulttuurin, joka taas puolestaan siihen, miten 
näemme ympäristömme… Tästä huolimatta, tai juuri 
siksi, pilarijako on hyödyllinen. Pilarit ovat näppärä 
työkalu laajan ja monimutkaisen asian jäsentämiseen. 
Mutta oikeasti kestävän kehityksen tavoite on koko-
naisuus, joka kärsii pahasti, jos sen osaset jätetään 
lokeroihin. Pilareiden avulla meidän on mahdollista 
tarkastella kokonaisuuden pienempiä osia, mutta tar-
kastelun jälkeen osanen tulee sijoittaa takaisin “isoon 
kuvaan” ja pohtia, miten kokonaisuus nyt näyttäytyy. 

Ennen kaikkea sivistystä
Oikeastaan ei pitäisi puhua kestävästä kehityksestä, 
vaan enemminkin ekososiaalisesta sivistyksestä. Tä-
hän on kaksi syytä, joista ensimmäinen ja vähemmän 
tärkeä on, että kestävä kehitys ei ole enää terminä 
trendikäs. Nyt puhutaan ekososiaalisesta sivistyk-
sestä, joka on terminä uudempi ja sisältää ajatuksen 
systeemisyydestä. Lyhykäisyydessään systeemiajat-
telu tarkoittaa sitä, että mikään ihmisen elämän osa-
alueista ei ole irrallinen tai olemassa jotenkin kuplassa 
ja erillään. Ekososiaalisuus on holistinen ajatus, jossa 
kaikki on loppujen lopuksi liitoksissa toisiin ihmisiin ja 
luontoon. Lisäksi ekologiset ja sosiaaliset arvot ovat 
taloudellisia arvoja tärkeämmät. Talous on väline eko-
sosiaalisesti sivistyneelle toiminnalle. (Mutta näin ei 
taida vielä olla…?) Yhtä kaikki, kestävä kehitys ja eko-
sosiaalinen sivistys tähtäävät hyvinvointiin. 

Keke-pajan kehittäminen näytti, että edelleen iso 
osa meistä mieltää kestävän kehityksen jättei-
den lajitteluksi ja paperin tai kahvipussien uusio-
käytöksi. (Niin Keke-pajallakin aluksi ajateltiin.) 
Tämä johtunee siitä, että kierrättäminen on käy-
tännöllistä ekologista toimintaa, jota jokainen 
voi arjessaan toteuttaa. Kierrätys ja uusiokäyttö 
ovat tärkeitä, hyviä ja mukaviakin asioita, mutta 
niillä ei vastata kestävyyshaasteeseen, joka aina 
vaan kuuluvammin huohottaa niskaamme. Keke-
pajalla kierrättäminen tarjosi tutun oven johonkin 
vaikeampaan. Kestävä kehitys on todella paljon 
enemmän, siis todella paljon. Ja haasteen syn-
tymekanismit ja sitä kautta ratkaisumallit, ovat 
jotain todella paljon monimutkaisempaa. Tämän 
ymmärtäminen ja myöntäminen lienee avain muu-
tosten edesauttamiseen. Siitä syystä (ja siksi, että 
kierrättämisen me kuitenkin jo jotakuinkin osaam-
me) Keke-pajalla keskityttiin pääsääntöisesti yrit-
tämään ottaa tolkkua kestävyyttä rapauttavista 
ilmiöistä laajemmin. Miten eri ilmiöt liittyvät toi-
siinsa, millaisia syy-seuraus-suhteita asioiden vä-
lillä on ja miten itse niihin liittyy?

Kestävä kehitys voidaan jakaa neljään osa-alueeseen 
tai pilariin: ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja ta-
loudellinen. Jako on teoreettinen, kuten äsken todet-
tiin, asiat ja ilmiöt ovat kiinteästi kytköksissä toisiinsa; 

Kestävän kehityksen pilarit

KIERRÄTYKSEN TUOLLA PUOLEN



9

KESTÄVÄN KEHITYKSEN PILARIT

kautta. Myös luonnolla on itseisarvo. Olemme käyttä-
neet valtaamme tärväten maapalloa ja sen luontoa. 
Pelkästään jo se on väärin ja itsetutkiskelun paikka, 
niin ihmiskunnalle kuin yksilöllekin.  

Sosiaalinen kestävyys
Sosiaalisen kestävyyden toteutumisen keskiössä on 
samanarvoisuus, ylisukupolvisuus ja valta. Toisin 
sanoen eriarvoisuuden poistaminen, tai ainakin sen 
vähentäminen, lisää sosiaalista kestävyyttä. Yhteis-
kuntaan kuulumisen tunne on perusta monelle muulle 
asialle ja osallisuus on hyvän demokratian edellytys. 
Asiantuntijoiden mukaan osallistumattomuus syntyy 
usein eriarvoisuudesta. 
 
Sosiaalisesti kestävää on siis toiminta, joka tasa-ar-
voistaa ja jossa vahva tukee heikompaa. Toimiva ja rei-
lu koulumaailma ja laadukas koulutus, hyvä työelämä, 
kulttuurinen rikkaus, oikeudenmukainen kohtelu ja 
yhteiskunnan tuki vaikeissa tilanteissa, kyseenalais-
tamaton ihmisarvo. Kaikki nämä ovat asioita, jotka 

Työpajalla kestävän kehityksen pilarit toimivat myös 
neljänä ovena. Omien intressien mukaan voi valita 
oven, jonka kautta astua kestävän elämän, vaikutta-
misen tai ammatinharjoittamisen rakentamiseen. Jon-
kun uteliaisuus herää talousajattelun kautta ja toista 
motivoi sosiaalinen todellisuutemme.
Tärkein keke-toiminnan ajatus on, että kestävän ke-
hityksen ei kuulu olla ammattiala. Sen pitää  olla eli-
mellinen osa minkä tahansa ammatin harjoittamista. 
Kaikesta työstä on löydettävissä ekologinen, sosiaali-
nen, taloudellinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Ja näitä 
työhön ja ammattiin liittyviä ulottuvuuksia on jokai-
sen syytä tarkastella kriittisesti ja suotuisaa muutosta 
edesauttaen.

Ekologinen kestävyys
Ekologisuus on kestävän kehityksen osa-alueista kai-
keti se ilmeisin. Hyvin pitkän ajan ihminen on mieltänyt 
luonnon omaksi resurssikseen, jota masteroida ja hyö-
dyntää parhaaksi katsomallaan tavalla. Ihmiskeskei-
nen maailmankuvamme on vienyt meidät tilanteeseen, 
jossa luontoon ja ilmastoon liittyvät muutokset alka-
vat pakottaa meitä asettamaan luonnon hyvinvoinnin 
ja tasapainon keskiöön tai muuten oman olemassa-
olomme edellytykset eivät tulevaisuudessa toteudu. 
Kuvaavaa on se, että ensin meitä suretti ja huolestutti 
ilmastonmuutos, koska se vaikutti suoraan talviimme 
ja kesiimme, satoihimme, bisneksiimme, lomiimme ja 
harrastuksiimme. Vasta viime aikoina on alettu ym-
märtää, että kenties ilmastonmuutostakin suurempi 
uhka on luonnon monimuotoisuuden (biodiversiteetin) 
kaventuminen. Eläin- ja eliölajistomme väheneminen 
ei suoraan uhkaa meitä. Mehiläisten väheneminen ei 
heti pilaa kenenkään kesälomaa, päin vastoin. Mutta 
hetken päästä muutos voi aiheuttaa tilanteen, joka 
romahduttaa ekosysteemin.  ”Lyhyesti sanottuna 
luonnon monimuotoisuus takaa meille puhtaan ilman, 
makean veden, laadukkaan maaperän ja satojen pöly-
tyksen. Se auttaa taistelemaan ilmastonmuutosta vas-
taan ja sopeutumaan siihen sekä lieventää luonnonka-
tastrofien vaikutusta.” (Lähde: Euroopan parlamentti)

Suurimmat ekologiset haasteemme voidaan siis jakaa 
ilmaston lämpenemiseen ja biodiversiteettiin liittyvik-
si. Tiedeyhteisöjen mukaan ihmisen toiminta: “fossii-
listen polttoaineiden käyttö, sademetsien hakkuu ja 
kotieläintuotanto, vaikuttavat voimakkaimmin ilmas-
toon ja sen lämpötilaan”. (Lähde: Yle ja Euroopan komissio)

Ruma paradoksi syntyy siitä, että eniten muutoksesta 
kärsivät köyhät maat ja niiden asukkaat, mutta avai-
met muutokseen on rikkailla mailla ja kansanosilla. 
Pohtimisen arvoista on myös, että miksi mittaamme 
ekokriisin harmeja ihmiseen kohdistuvan kärsimyksen 

TIESITKÖ, ETTÄ...
Naalit palaavat esi-isiensä pesäko-
loille ja lintuemot opastavat poikasil-
leen muuttoreitin. (Lähde: WWF)

Ihmisen tuottaman tavaran massa 
on jo isompi kuin kaiken maapallolla 
olevan elollisen (biomassa) yhteensä. 
(Lähde: Yle)

Maapallolla on kaikkiaan noin 8 mil-
joonaa lajia, joista jopa miljoona lajia 
on vaarassa kuolla sukupuuttoon, ja 
useat vain vuosikymmenen aikana. 
(Lähde: YK, Euroopan parlamentti)

Turpeennosto vaikuttaa suoluon-
toon peruuttamattomasti ja rajattua 
aluettaan laajemmalle. Turve kattaa 
kuitenkin vain vajaat viisi prosenttia 
Suomen kokonaisenergiankulutuk-
sesta, sen poltto synnyttää kaikista 
kasvihuonekaasupäästöistä lähes 12 
prosenttia ja se työllistää noin 0,1 pro-
senttia ihmisistä. (Lähde: Sitra)
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Taloudellinen kestävyys
Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan luonnon-
varojen ja muiden resurssien säästäväistä käyttöä 
ja tasapuolista jakautumista. Toiminta, joka pitkällä 
aikavälillä perustuu velkaan tai varantojen huventu-
miseen, ei ole taloudellisesti kestävällä pohjalla. Li-
säksi taloudellisesti kestäväksi toiminnaksi katsotaan 
luonnonvarojen käyttöön ja jätteiden syntyyn liittyvä 
kohtuullisuus ja minimointi. Taloudellinen kestävyys 
on myös sosiaalisen kestävyyden perusta. Kuten jo ai-
emmin todettiin, erilleen ajautuminen, kuten tulo- ja 
varallisuuserojen kasvu, rapauttaa hyvinvointiyhteis-
kuntaa. 

Kestävän kehityksen ajatus ei lähtökohtaisesti sulje 
pois taloudellisen kasvun tavoittelua. Sen sijaan eko-
sosiaalisen sivistyksen ajatuksessa talous on väline 
muulle kestävyydelle, hyvinvoinnille ja tasa-arvolle 
(myös inhimillisen ja ei-inhimillisen välillä). Olemme 
riippuvaisia luonnosta (maatumisesta, pölyttäjistä, 
pohjavedestä, maaperän luonnollisesta rikkaudesta) ja 
tätä kautta myös taloutemme on riippuvainen siitä. Jos 
huolehdimme luonnon elinvoimaisuudesta, huoleh-
dimme samalla tasapainoisen talouden edellytyksistä. 

Keke-pajalla huomattiin, että taloudellinen kestävyys 
on osa-alueista vaikein. Talouden toiminnan logiikois-
ta ja lainalaisuuksista on vaikea ottaa selvää. Talous 
pitää sisällään hankalia termejä, erilaisia vaikuttimia, 
laajoja ja globaaleja kytköksiä. Vaikeaselkoisuus pitää 
tavallisen tallaajan helposti etäällä keskusteluista, tai 
niihin liittyminen tapahtuu ehkä populistisesti. Heillä, 
joilla on taloustieto hallussa, on myös valtaa vaikuttaa. 
Kekeläiset kohdistivat kriittisen katseen talouskasvun 
ja kilpailun värittämiin toimintamalleihimme. Mutta 
samalla tajuttiin, että ensimmäinen askel taloudelli-
sesti kestävien ratkaisujen etsimiseen on sinnikkäästi 
perehtyä talouden malleihin. 

Kiinnostava uusi, ikuiseen kasvuun perustuvan vanhan 
talousmallin kyseenalaistava malli on niin sanottu do-
nitsitaloustiede. Taloustieteilijä Kate Raworth vertaa 
tervettä taloutta luontoon ja nykyistä malliamme syö-
pään. Luonto kukoistaa, toimii sykleissä luoden itse it-
selleen raaka-ainetta aina uudelleen. Luonnossa ainut 
kasvuaan loputtomasti jatkava asia on syöpä. Rawort-
hin mukaan talouden logiikan radikaali ja laajamit-
tainen muuttaminen lähtee kouluista ja opetuksesta. 
Lisäksi muita kiinnostavia talousajattelua uudistavia 
konsepteja joita kekeläiset löysivät, ovat muun mu-
assa bruttokansantuotteen logiikkaa lainaavat vihreä 
bruttokansantuote (green gdp), kestävän kehityksen 
indeksi (sustainable development index) ja Bhutanissa 
käytetty onnellisuusindeksi.

liittyvät ihmisten arkeen ja kokemuksiin sekä samaan 
aikaan valtasuhteisiin. Kaikenlainen etääntyminen ja 
polarisaatio tekee yhteiskunnastamme sosiaalisesti 
kestämättömän.
 
THL:n mukaan sosiaalisesti kestävän kehityksen ta-
voitteena on “vähentää eriarvoisuutta hyvinvoinnissa, 
terveydessä ja osallisuudessa” ja edesauttaa hyvin-
voinnin siirtymistä sukupolvelta toiselle. Sosiaalisen 
aseman tuomat edut tai rasitteet kun tuppaavat pe-
riytymään. Sosiaalinen on kestävyyden osa-alueista 
ehkä se, jossa arkisen elomme ja poliittisten päätös-
ten välinen yhteys tulee selvimmin näkyväksi. STM 
toteaa, että politiikanteon perusteina tulee olla tieto, 
teoria ja tutkimusmenetelmät, ja tällaisina mainitaan 
tilastot, ennusteet ja laskelmat, jotka “voidaan tuo-
da yhä lähemmäs käytännön poliittista päätöksente-
koa”. Keke-pajalaiset haluaisivat huomauttaa STM:lle, 
että tilastot ovat sosiaalisen kestävyyden yhteydessä 
kaksiteräinen miekka. Jokin päätös saattaa olla tilas-
tollisesti varsin perusteltu. Mutta, jos päätetty asia 
vaikuttaa suoraan omaan arkitodellisuuteen, niin pää-
tös saattaa yksilötasolla olla kovin kurja. Esimerkkinä 
vaikka, että isolla osalla nuoria on taloudelliset edel-
lytykset harrastaa jotain, samaan aikaan kuitenkin 40 
% nuorista jättää harrastuksen aloittamatta tai kol-
mannes on joutunut lopettamaan harrastuksen rahan 
puutteen vuoksi. (Lähde: Nuorisobarometri 2017) Se, että 
tilasto itsessään on positiivinen, ei ehkä lämmitä sitä 
nuorta, joka ei pääse harrastamaan. 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN PILARIT

TIESITKÖ, ETTÄ…
Nuorten tunne kuulumisesta suomalai-
seen yhteiskuntaan on kasvanut, mutta 
toisaalta myös esimerkiksi yksinäisyy-
den kokemus on lisääntynyt.

Niukkuus vaikuttaa kielteisesti ihmis-
suhteisiin ja esimerkiksi 25 % nuorista ei 
tapaa ystäviään rahan puutteen vuoksi.

(Lähde: Nuorisobarometri 2017)

VINKKI
Hyvää luettavaa sekä sosiaaliseen että 
taloudelliseen kestävyyteen liittyen 
on Maija Mattilan toimittama ja Kalevi 
Sorsa -säätiön julkaisema Eriarvoisuu-
den tila Suomessa 2020 -raportti.
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kestävyyttä on muun muassa moninaisuuden ym-
märtäminen, kulttuurien välinen yhteiselo, tasa-arvo. 
Kulttuurisen kestävyyden teemoista kekeläisten mie-
lenkiinto kohdistui sukupolvisuuteen ja kansallisi-
dentiteettiin;  perinteisiin, niiden säilyttämiseen tai 
heivaamiseen, sukupolvien välisiin eroihin ja toisaalta 
oppimiseen ja perimätietoon, suomalaisuuden symbo-
leihin ja niiden muotoutumiseen ja muutokseen. Tal-
koot, yllätysmunat, tukkapölly, lipeäkala, räsymatto, 
suvivirsi, 8-16 työpäivä, uudenvuoden raketit, sauna, 
talviaika, kesäaika, sienestys, nakkikioski. Kaikki tämä 
on kulttuurista perintöämme, mutta onko kaikki sääs-
tämisen arvoista?

Kulttuurinen kestävyys
Usein kulttuurinen kestävyys sijoitetaan sosiaalisen 
kestävyyden alle. Keke-pajalla haluttiin omaksua tut-
kijoiden Katriina Soinin ja Inger Birklandin ajatus, jossa 
kulttuurinen kestävyys erotetaan omaksi pilarikseen. 
Tämä siksi, että kulttuurinen kestävyys ottaa huomi-
oon ajan kulumisen, yhteisöjen monimuotoistumisen, 
erilaisuuden arvostamisen tärkeyden ja niin edelleen. 
Lisäksi kulttuuri on voima, jolla asioita saadaan tapah-
tumaan. Se mahdollistaa ihmisissä ajattelun muutok-
set, moraalin rakentumisen, toivon tunteen ja tiedon 
siirron, sekä kaiken edellisen suotuisan siirtymisen ja 
muotoutumisen uusille sukupolville. Kulttuurinen kes-
tävyys voi toimia henkisen rikkauden vaalimisen lisäksi 
myös muutoksien ajurina muilla kestävyyden osa-alu-
eilla. Vaikuttamalla kulttuuriin, oli se sitten kansallista 
tai pienemmässä yhteisössä vallitsevaa, vaikutamme 
myös toimintaamme. 

Joku on joskus sanonut, että kulttuuria on kaikki. 
Kekellä tehdyn miellekartan mukaan kulttuuria on 
ainakin taide, luovuus, rakennukset ja muut ihmi-
sen aikaansaannokset, historia, kieli, pelaaminen ja 
leikkiminen, tavat, pukeutuminen… Ja kulttuurista 

KESTÄVÄN KEHITYKSEN PILARIT

Hyvään alkuun kulttuurisen kestävyyden kanssa 
pääsee jo sillä, että ymmärtää, että ei ymmärrä.

“Perimätiedon jakaminen ei 
ole enää niin itsestään selvää 
kuin entisaikaan, tai ainakaan 
omassa perheessäni ei ole. Kä-
sitykseni kulttuurisista seikoista 
on kyllä muuttunut: kuvit-
telin olevani avoin kaikelle ja 
tietäväni päällisin puolin mitä 
suomalaiseen kulttuuriin kuu-
luu. Totuus: en esimerkiksi ym-
märrä pohjanmaalaisia (mitä 
siellä edes puhutaan). Enkä ole 
ymmärtänyt oikeastaan mi-
tään saamelaisuudesta, ennen 
sosiaalisia medioita. (Rasistisia 
sketsejä ei lasketa.)”

- Keke -

VARMAAN TIESIT, ETTÄ…
1 % maailman väestöstä omistaa enem-
män varallisuutta kuin loput 99 %.
(Lähde: Oxfam)

MUTTA TIESITKÖ, ETTÄ... 
Ainakaan Suomessa suurituloisten 
tulojen kasvu ei ole hyödyttänyt myös 
koko talouden tulojen kasvua. Eli niin 
sanotulle valumavaikutusteorialle 
(trickle down effect) ei löydy tukea 
suomalaisista tilastoista viimeiseen 
25 vuoteen. 

Vuosina 1990-2017 Suomen suurituloi-
simman  1 % tulot kasvoivat vuodessa 
kolme kertaa enemmän kuin pienitu-
loisimman 10 %.

Tulo- ja varallisuuserot ovat yksi kes-
keinen eriarvoisuuden aiheuttaja ja 
osoitin. 
(Lähde: Kalevi Sorsa -säätiö)

TIESITKÖ, ETTÄ…
Lasten ruumiillinen kuritus on ollut 
Suomessa kiellettyä vuodesta 1984. 
(Lähde: Suomen rikoslaki)
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Tutkimuksesta riippuen meille on annettu noin 10-30 
vuotta aikaa tehdä muutos taataksemme mukavat 
elinolot täällä pallollamme. Aikajänteen tarkkuudes-
ta ja laskutavasta  kinaamisen sijaan voimme tässä 
kohtaa vain todeta, että aikaa ei ole paljon. Vaikka 
meillä olisi 40 vuotta aikaa, sekään ei ole paljon. 

Kaikkien, niin nuorten kuin vanhojen, valtaapitävien 
kuin vallattomienkin, täytyy henkilökohtaisesti omak-
sua kestävä elämäntapa, vähentää kulutusta ja ope-
tella kohtuutta. Mutta vielä tärkeämpiä maapallon ja 

Kun Keke-pajan kehittäjä ennen työnsä alkamista ky-
syi kanssa-ajattelijaltaan ja ystävältään mitä pajassa 
pitäisi tehdä, vastaus oli yksinkertainen: Keskustella. 
Vastaus on ilmeinen, yksinkertainen ja samaan aikaan 
tässä ajassa hyvin kumouksellinen. (Kiitos Kaartisen 
Miinalle tärkeimmän muistuttamisesta!) Pääsään-
töisesti meidän odotetaan saavan aikaan, menevän 
eteenpäin, tekevän tuloksia, näyttävän toteen konk-
reettista ja mieluiten mahdollisimman nopeasti. Tämä 
tuotteliaisuuden ihanne mukailee sitä samaa logiik-
kaa, joka on ajanut meidät kestävyyskriisiin; tuotta-
minen ja kuluttaminen. Kekeläiset toivat useasti esiin, 
kuinka tärkeää on, että on tila (sekä henkinen että fyy-
sinen), jossa saa ja kuuluukin ajatella ja keskustella.  
Keke-paja on syvällistä keskustelua. Ja mitä se 
kertoo ajastamme, että se on jotenkin poikkeuksellista? 

Niin viisaita kuin YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 
ovatkin (Agenda 2030), Keke niitä hieman vierasti. “Ei 
köyhyyttä” tai “Kestävää teollisuutta, innovaatioita 
ja infrastruktuureja” tuntuivat tärkeiltä, mutta ko-
vin etäisiltä ja poliittisten päätösten takana olevilta 
tavoitteilta. Toki ymmärrettiin, että YK:n luonne on 
hieman erilainen kuin Keke-pajan(!). Ja suurin este ta-
voitteiden hyödyntämiseen toiminnassa oli juuri niiden 

Odotukset toisin päin

Päättymätön keskustelu

Ajatus kohtuudesta

Toimintaperiaatteet
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elinolojen säilymisen kannalta ovat poliittiset, kansal-
liset, globaalit päätökset ja julkisvallankäyttö.  

Arkisessa keskustelussa nuorille sovitetaan usein 
kestävyyskriisin ratkaisijan viittaa. ”Kasvaa uusi vii-
saampi sukupolvi!” ”Luotan nuoriin!” “Aikuistuvilla 
on ympäristö ykkösenä!”. Näin ehkä onkin, mutta 
meillä ei taida olla aikaa odottaa, että ”uusi suku-
polvi” pääsee valtaan ja tekemään viisaita ja pa-
rempia päätöksiä. Muutoksen on tapahduttava nyt.   
Ei ihme, että Greta Thunbergia hermostut-
taa, ja  Kekeä hermostuttaa myös.

Syvän ja hyvän keskustelun edellytyksenä on keskinäi-
nen kunnioitus, tasa-arvoisuus ja uteliaisuus. Keke-
pajan ryhmä oli alusta asti orgaaninen ja muuntuva. 
Ihmisiä oli mukana eri aikaan, eri pituisia jaksoja, eri 
nimikkeillä ja rooleissa. Rooleja pyrittiin kuitenkin hä-
vittämään. Periaatteena oli, että kaikki liittyivät kes-
kusteluun omana itsenään, eivät roolinsa kautta. Ja 
erityisen tärkeää on, että myös ohjaaja pyrkii pois roo-
listaan ja sen tuomasta vallasta. (Toki ohjaajan tulee 
käyttää valtaa vastuuseen liittyvissä kysymyksissä.)

Kun ryhmään liittyi uusi jäsen, hänet perehdytti ryh-
mässä oleva jäsen (ei ohjaaja) omalla tyylillään. Pereh-
dytysmateriaalin suunnitteli ryhmäläinen (ei ohjaaja) 
ja siihen oli jätetty aukkoja, monitulkinnallisuutta, 

mittakaava. Siksi ne eivät vakiintuneet käytettäväk-
si Keke-pajan arjessa. Kohtuusliikkeen ajatuk-
set muutti kestävän kehityksen tavoitteiden 
mittakaavaa Keken kokoiseksi. Kohtuusliike on 
verkosto, joka levittää ajatusta, että hyvinvointi ei ole 
kiinni kasvutaloudessa ja että on olemassa vaihtoeh-
toisia yhteiskuntajärjestelmiä. Kohtuusliikkeellä ei ole 
virallisia kantoja, vaan mukana olevat tutkijat, akti-

Keke-pajan toimintafilosofia rakentuu ajatukseen, 
jossa odotukset käännetään nuorista ja vallattomista 
“vanhoihin” ja valtaapitäviin. Nuorten ja vallattomi-
en tärkeä rooli muutoksen tekemisessä on vaatia sitä, 
mahdollisimman pontevasti ja kovaan ääneen. Kekellä 
halutaan synnyttää ja omaksua Gretathunbergmainen 
vaatiminen ja kiukkukin, jos tarve vaatii.

jopa jonkinlaisiksi virheiksi tulkittavissa olevia asioita ja 
avoimia kysymyksiä. Tämä ratkaisu ennemminkin yllytti 
uutta kekeläistä liittymään keskusteluun omilla näke-
myksillään sen sijaan, että hänelle olisi kerrottu, mikä 
on kestävän kehityksen asioiden laita. Tämä keskuste-
lua herättänyt perehdytystapa on yksi ensimmäisistä ja 
kekseliäimmistä Keken keksinnöistä.

Tekemisen prosesseissa vallanjakoa ja avoimuutta edesau-
tettiin päätöksenteon tutkimisen kautta. Päätöstilanteissa 
mietittiin ensin mikä asia pitää päättää, jotta prosessis-
sa voidaan edetä. Sitten mietittiin, miten asioita voidaan 
päättää (äänestys, hyvä diktatuuri, arvonta, lautakunta, 
ulkopuolinen taho…) ja sitten päätettiin, miten asiasta 
päätetään ja sitten vasta tehtiin varsinainen päätös. 

vistit ja erilaiset paikallisryhmät ovat tiedontuottajia 
ja toimijoita. Esimerkiksi ilmastovaatimus “Kaikilla 
tulee olla mahdollisuus irtautua ilmastoa vahingoit-
tavasta palkkatyöstä tarjoamalla kaikille perustulo ja 
tukea työajan lyhentämiseen, uudelleenkoulutukseen 
ja omavaraistuotantoon.” (Lähde: Kohtuusliike.fi) liittyy 
nuoren aikuisen elämäntilanteeseen, herättää vasta-
kaikua ja kiinnostuksen toimimaan.

VALLATTOMAT TÄYSIVALTAISET

”Ekologisinta on olla paikoillaan.” 
-Keke
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Tiedonhankintaa

Sukellus yhteiskunnalliseen keskusteluun
Kestävän kehityksen pilarien lomaan on rakentunut 
vilkas yhteiskunnallinen keskustelu, jota käyvät niin 
valtaapitävät kuin “vallattomatkin”. Yhteiskunnalli-
sen keskustelun voidaan ajatella tarkoittavan kaikkea 
tietyn asian ympärillä julkisesti käytävää keskustelua. 
Sitä tapahtuu poliittisissa yhteisöissä, TV:ssä, lehdis-
sä, blogeissa,  sosiaalisissa medioissa. Osallisuus ja 
mahdollinen yhteiskunnallinen vaikuttaminen edellyt-
tävät yhteiskunnallisen keskustelun tuntemista. 

Keke-pajalla toimiminen koostui isolta osin kes-
tävyyden teemoihin liittyvän tiedon tutkimisesta, 
yhteiskunnalliseen keskusteluun perehtymisestä 
ja henkilökohtaisten näkemysten esittämisestä 
sekä näiden kolmen peilaamisesta toisiinsa.  Tie-
donhankinnan löydösten jäsentämiseen kokeiltiin 
erilaisia tapoja. Omien näkemysten esittämistä 
pyrittiin tekemään toisten kokemuksia kunnioitta-
en. Ja erilaisten tekniikoiden ja luovien menetelmi-
en avulla synnytettiin tuotoksia, jotka jäsensivät 
opittua ja auttoivat tuomaan esiin niitä näkökul-
mia ja kysymyksiä, joita kekeläiset pitivät kestävän 
elämäntavan kannalta oleellisina. 

Yksi tapa ottaa osaa hankaliinkin aiheisiin on kar-
nevalisointi. Lihaton lokakuu innoitti Keken kom-
mentoimaan lihansyöntiä sarjakuvien muodossa.

KEKE KYSYY? KUKA VASTAISI?  
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Hyvä kiertoon -kirjakampanjassa lähetettiin matkaan neljä 
kappaletta Rutger Bregmanin Hyvän historia -kirjoja. Keskus-
telun kautta kekeläiset valitsivat neljä henkilöä, joille kirjat 
postitettiin: Olli Rehn (iso-kiho), Jani (kekeläisen läheinen), 
Hanna Myyrä (Etelä-Suomen Sanomien toimituspäällikkö), 
Roni Back (jokeri).

Keke-kirjasto
Keke-kirjasto on itse rakennettavissa oleva koko-
naisuus, johon kuuluu kirja- ja leffalista sekä mu-
siikkiosasto. Nämä kirjaston kokoelmat toimivat 
tausta-aineistona, joihin kekeläiset voivat perehtyä. 
Aineistoihin voi myös liittää muita toimintoja, kuten 
esimerkiksi luku- ja leffapiirin, kiertokirja-kampanjan, 
musakerhon ja teemabingon. 
 
Kirjalistaan on pyritty etsimään kirjallisuutta liittyen 
kohtuusajatteluun, kestävän kehityksen teemoihin, 
kansalaisaktivismiin, esteettiseen ajatteluun, talous-
politiikkaan, tasa-arvoon jne. Ensimmäisen Keke-
pajan kokoamat kirja-, leffa- ja musalistat löytyvät 
sivulta tämän työkirjan lopusta. Listat toimivat alkuina 
ja niitä voi seuraavat kekeläiset kartuttaa ja päivittää 
omilla valinnoillaan. 

Kiertokirja on kirja, joka lähtee kiertoon(!). Syksyllä 
2020 pajalla luettiin eri aiheisia kirjoja; donitsitalous-
tieteestä YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Ke-
keläiset lukivat kuka mitäkin, mutta Hyvän historia 
-niminen kirja tuli kaikkien luettavaksi. Positiivisen sa-
noman ja kauniin ihmiskuvan vuoksi kirja valittiin Ke-
ken kiertokirjaksi. Kiertokirjan ajatus on, että se ei jää 
kenenkään kirjahyllyyn olemaan. Kun kirja on luettu, 
se laitetaan eteenpäin jollekulle toiselle, jonka arvel-
laan pitävän kirjasta. Kirjaan kannustetaan tekemään 
omia muistiinpanoja seuraavan luettavaksi ja etuleh-
delle merkataan, kenellä kaikilla kirja on käynyt.
 
Kiertokirjan saajat voidaan  valita esimerkiksi 
seuraavin kriteerein:
Iso kiho
Jonkun läheinen
Joku paikallinen
”Jokeri”

Kirjalista
Leffalista
Luku- ja leffapiiri
Kiertokirja

IDEA
Keke-musakerhossa ja teemabingossa haastetaan ihmiset etsimään soittolistaan 
mahdollisimman monenlaisia yhteiskunnallisia ja kestävyyden teemoihin liittyviä 
biisejä. Ensin kootaan lista avainsanoista ja -teemoista ja haasteeseen osallistuvat 
kuuntelevat musiikkia etsien listan asioita. Kun asia löytyy, lisätään kyseinen biisi 
Keke-musalistaan.

(Listojen alkuja  löytyy sivulta 36-37)

KEKE-KIRJASTO
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TIEDONHANKINTAA

5 asiaa
Yhdeksi tekniikaksi kestävyysteemaan liittyvän kes-
kustelun ja asiainhaarain  jäsentämiseen Keke-pajalla 
kehitettiin 5 asiaa -sapluuna. Ensin valitaan teema, 
esimerkiksi sosiaalinen kestävyys tai perinteet, johon 
perehdytään. Luetaan kirjallisuutta, artikkeleita,  net-
tikeskusteluja, katsotaan elokuvia, haastatellaan... 
Opitusta ja löydöksistä kerätään huomioita 5 asiaa 
-sapluunan avulla. 5 asiaa ei luonnollisestikaan sum-
maa kaikkea, vaan se on ennemminkin kerroksellinen 
kooste, johon jäsentää kokonaisuutta.

7 virkkeen novelli
Tietopohjaisia asioita voi lähteä tarinallistamaan. Ta-
rinat voivat toimia inspiraationa tai käsikirjoituksena 
erilaisten tuotosten tekemiselle. Helppo tapa aloittaa 
työstää tarinoita on tehdä ne seitsemän virkkeen no-
vellin rakenteeseen. Ihan ensin valitaan aihe, esimer-
kiksi taloudellinen kestävyys tai rikastuminen. Ja sit-
ten vaan kirjoittamaan.

Toisella puolella pelilautaa on isot kasat rahaa,  
toisella puolella rahakasat ovat hyvin pienet.
Noppa pyörähtää, ja toinen pelaaja siirtyy kroisoksen omistamalle ruudulle.
”Sinun on pakko maksaa minulle, sellaiset ovat säännöt.” sanoo rikas.
”Mutta sitten minulla ei enää ole varaa omaan ruutuun.” vastaa toinen.
Seuraavana päivänä kroisos pidätetään veropetoksesta epäiltynä.
Myöhemmin hän saa tuomion. 
Mutta rahat pelilaudalta ovat kadonneet.

-Keke

Seitsemän virkkeen novelli on kir-
joittamisen tekniikka, jossa tarina 
rakennetaan seitsemällä virkkeellä:
1. Maiseman kuvaus
2. Joku tekee jotakin 
3. Joku sanoo jotakin
4. Joku sanoo jotakin 
5. Tapahtuu jotain yllättävää
6. Joku tekee jotakin 
7. Maiseman kuvaus

(Lisää aiheesta esim. https://kertojanaani.fi/7-virk-
keen-novelli-rakenne/)

Keke-pajalla keskustelujen, kaikenlaisen tiedon-
hankinnan  ja yhteiskunnalliseen keskusteluun 
perehtyminen kiteytettiin lopulta yhteiskunnallisten 
julisteiden muotoon. Näistä lisää sivuilla 30-31. 

Kuvat: Janne Pussila
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TIEDONHANKINTAA

5  A S I A A

 [ KUVITUSIDEA, SYMBOLI... ]

 [ KANTAVA AJATUS... ]

 [ TIESITKÖ, ETTÄ... ]

 [ AVAINSANOJA JA MÄÄRITELMIÄ... ]

 [ OIKEASTI HALUAN SANOA... ]

“

“

5 ASIAA -SAPLUUNA & KERROKSET

Symbolinen ja esteettinen  
Asian kuvittaminen

Käsitteellistävä
Avainsanojen ja termien ymmärtäminen

“Objektiivinen” 
Tutkimusperustaisen tiedon tai tilaston  
löytäminen

Tiivistävä 
Jonkun toisen (”tietäjän”) keskeisen ajatuksen 
löytäminen. (Huom. Tämä usein myös typistää 
monitahoisuutta.)

Subjektiivinen  
Oman, vilpittömän ja tunnereaktioon perustuvan  
kokemuksen tai mielipiteen ilmaiseminen.
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TIEDONHANKINTAA

Ensin katetaan kahvipöytä ja sitten tiska-
taan. Toisenlaiset tomaatit ja Plane Jane 
Omppumehu Keke-mehustamossa mehu-
mestari Onnin valmistamasta testierästä. 

Kupit ovat kultareunaiset ja ne on 
saatu lahjoituksena Aira-mummilta.
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Ihan kahvilla!
Tänään oli ensimmäiset viralliset 
Keke-kahvit ja kahvitteluvieraana 
maailman lämpöisin aktivisti ja tai-
teilija Kaisa Käärmemaa. Puhuttiin 
mm. vitamiineista, laiskiaisista, 
taikauskosta, penaalin tärkeydestä, 
mummoista ja SuPosta, villakoirista 
ja doodleista (lue: duudeli) ja siitä 
mitä tarkottaa olla aktivisti. Kaisan 
aktivistifilosofia teki meihin suuren 
vaikutuksen. Siinä vimmainen pyr-
kiminen kohti parempaa maailmaa 
tehdään rakkaudellisesti ja ymmär-
rystä etsien. 
Kiitos Kaisa, kun tulit!
t. Keke

TIEDONHANKINTAA

Keke-kahvit
Keke-kahvit on old-school-henkiset kah-
vikutsut. Pöytään katetaan nätit astiat* 
itsesäilöttyjä, vegaanisia ja/tai hävikki-
raaka-aineista loihdittuja tarjoomuksia. 
Kahville kutsutaan kiinnostavia ja inspi-
roivia ihmisiä juttelemaan. Lisäksi kaikki 
kahvipöydän ääreen kokoontuvat tuovat 
mukanaan jotain, jonka kautta kertoa it-
sestään. Jotain henkilökohtaista ja mer-
kityksellistä, mutta sellaista, jota haluaa 
jakaa muille. 

Mielipidekirjoitus Etelä-Suomen Sanomaista 14.10.2020. Keke tunnistaa ilmiön.Instapostaus. Lokakuussa kahvittelemassa 
kävi aktivisti ja taiteilija Kaisa Käärmemaa. 
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Reflektio

OMITUISIA TYÖKALUJA JA HYVIÄ KYSYMYKSIÄ

Reflektiota voidaan kuvailla laadukkaaksi tai hyväksi 
ajatteluksi. Se on prosessi, jossa ihminen alkaa ym-
märtämään uskomuksiaan. Ihminen pääsee jäljille sii-
tä, että se mitä jostain ajattelee on liitoksissa johonkin 
edeltävään, joka taas liittyy johonkin sitä aiempaan 
ajatukseen. Siis koetun ja eletyn kautta syntyy ajatus-
ten ketju. Reflektio on pääsyä käsiksi tähän ketjuun ja 
edelleen sen syntysijoille. (John Deweytä mukaillen.) 
Reflektio on myös paikoin mutkikasta, toisinaan jopa 
hyvin vaikeaa. Se vie aikaa, eikä tapahdu itsestään tai 
kuplassa. Reflektioon tarvitaan häiriötekijä, joka koet-
telee tätä ajatustemme ketjua. Taide ja toiminta ovat 
hyviä häiriötekijöitä. Lisäksi tarvitaan hyviä kysymyk-
siä, joiden avulla pystymme sanallistamaan ja käsit-
teellistämään häiriön luomia huomioitamme. 

Reflektoiva ajattelu on kestävän kehityksen näkökul-
masta oleellista. Kun tuttu elämäntapamme ja ym-
päristömme hyvinvointi on uhattuna, meihin hiipii 
hämmennys ja epävarmuus. Emme joko tiedä miten 
muuttaa asioita tai emme halua niitä muuttaa. Yksi la-
maantuu, toinen suree, kolmas suuttuu, koska kokee 
asemansa uhatuksi. Totunnaiset tavat eivät enää toi-
mi. Reflektio auttaa tutkailemaan ehtoja, joiden kautta 
nyt toimimme ja kyseenalaistamaan niitä. Sitten pys-
tymme kenties muodostamaan  uusia ehtoja, hypotee-
seja, toimintamalleja (niin sisäisiä kuin ulkoisiakin) ja 
testaamaan niitä.

Taide on omituinen ja mainio työkalu. Taide ei ole 
vain teos, joka koetaan, vaan se pitää sisällään sy-
vällisen muuntamisen voimaa. Muutos tapahtuu, 
koska taide haastaa ajatteluamme. Se voi paljas-
taa meille ajatusmallejamme provosoimalla, osoit-
taa meille kaavojamme ja purkaa niitä rikkomalla 
tuttuja itsestäänselvinä pidettyjä asetelmia. Se 
kyseenalaistaa mennyttä ja uudelleenjärjestää tu-
levaa. Siksi taide on hyvä väline reflektioon.

LUKUVINKIT
Alva Noën Omituisia työka-
luja - Taide ja ihmisluonto 
-kirja, jossa käsitellään mi-
ten taide toimii ihmisessä. 

John Deweyn Taide koke-
muksena -kirja reflektiosta, 
taiteesta ja pragmatismista.
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Ajatuslabra
Ajatuslabra on Keke-pajan järjestämä sarja kokeellista 
ajattelua, jossa joukko ihmisiä kokoontuu yhteen ja tai-
de/kulttuuri/muu luova provokaatio toimii sytykkeenä 
tai “tekosyynä” keskustella jostain tietystä teemasta. 
Ajatuslabrat luovat osallistujille mahdollisuuden ref-
lektioon. Tähtäimessä on oman ajattelun taajuuden 
muuttaminen tai jonkun toisen elämismaailman ym-
märtäminen.

Ajatuslabran kulku yksinkertaistetusti:
1. Laboratorion avaaminen ja alustus
2. Taiteellinen syöte
3. Keskustelu
4. Toiminnallinen osa
5. Keskustelu
6. Laboratorion sulkeminen

Taiteellisen ja/tai toiminnallisen syötteen jälkeen seuraa 
reflektoivia kysymyksiä, joista muodostuu jäsennelty kes-
kustelu, johon ihmiset osallistuu (tai on osallistumatta). 

Hyvä kysymys  on avoin ja sellainen, joka 
ei lähtökohtaisesti arvota vaan on utelias.  

Hyvä aloituskysymys on esimerkiksi  
”Mitä ajatuksia xxx herättää?”

Jos ajatuksia on vaikea lähteä pukemaan 
sanoksi noin väljän kysymyksen kautta, on 
kysymystä sitten syytä tarkentaa. 

Hyvä kysymys auttaa mielikuvittelemaan. 
Toisinaan hyvä kysymys perustuu rinnas-
tukseen ja valinnan tekemiseen. 
Mikä korostuu...?
Mikä vaikuttaa…?
Mitä tapahtuisi, jos…?
Jos sinä saisit päättää…?
Miten voidaan…?

Ajatuslabra I – Raha  (2 h)
Syöte: Lauran palkka

Ensimmäisen Ajatuslabran teemana oli raha ja 
tuloerot. Siinä syötteenä toimi Laura Mellasen 
teos nimeltään Lauran palkka. Se on suomalai-
sen politiikan tosi tapahtuman inspiroima teos, 
jossa rinnastetaan kahden tosielämän Lauran 
palkat. Palkkaero on kuusinkertainen. Teokseen 
kuuluu leikkimäinen osa, jossa kaksi osallistuji-
en joukosta valikoitunutta vapaaehtoista “Lau-
raa” saavat palkkaa symboloivat setelit. Toinen 
seteleistä on kuitenkin kuusi kertaa isompi kuin 
toinen ja Laurojen täytyy päättää, kumpi ottaa 
kumman. Leikki etenee ohjaajan luetellessa 
rauhallisesti kuukausia. Jokaisen kuukauden 
kohdalla Laura, jolla on hallussaan isompi 
seteli, saa ottaa kuusi askelta haluamaansa 
suuntaan, siinä missä toinen Laura saa ottaa 
vain yhden. Kuukaudet käydään läpi tammi-
kuusta joulukuuhun ja muu ryhmä saa tarkas-
tella, mitä tilanteessa tapahtuu. Kun leikki on 
ohi, setelit sijoitetaan käytössä olevan tilan eri 
puolille. Ensimmäiset reflektoivat kysymykset 
esitetään vapaaehtoisille Lauroille. Sitten kes-
kustelu laajennetaan koko ryhmään.

Ajatuslabra II – Musiikki ja tasa-arvo (4 h)
Syöte: Library playlist: DJ JJ

Ajatuslabra II kokoontui Lahden pääkirjastoon. 
Labra yhdistettiin Library playlist – musajut-
tuun, jossa Syyskuun musakasvo ja Kirjasto-DJ 
Dr. JJ vei kuulijat rytmimusiikilliselle matkal-
le soittaen levyjä kirjaston kokoelmista. Setti 
eteni kronologisesti 50-luvun soul-musiikin 
pioneerista Ray Charlesista aina nykyräppiin 
vahvasti vaikuttaneeseen 2Paciin. Kattaus loi 
näkymän rytmimusiikin kiintoisaan, vaan ei 
ongelmattomaan, historiaan. Keke-paja oli 
valmistellut setin kylkeen musalibreton, joka 
tarjosi tärppejä ja pieniä anekdootteja matkan 
varrelta. Musakattaus ja libretto auttoivat hah-
mottamaan mitä kaikkea kuulemme, kun kuun-
telemme rytmimusiikkia. Miten yhteiskunnalli-
set jännitteet sekoittuvat populäärimusiikkiin 
ja mitä ei pitäisi unohtaa. DJ:n anniskellessa 
musiikkia, osallistujat keskustelivat vapaasti ja 
piirsivät aiheista ja aiheiden vierestä kortteja.

HYVÄ KYSYMYS!

Ymmärryksen turpoaminen Ajatuslabrassa

taide
provokaatio

toiminta
teema

ryhmä 
ihmisiä

hyvät  
kysymykset
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Reflektiokysymyksiin ei ole tarkoituskaan löytää vastausta. 
Kysymys heitetään ilmaan ja katsotaan mitä se aiheuttaa tai tuo 
esiin. Puhetta, hiljaisuuden, iloa, kiukkua, samanmielisyyttä, 
eriäviä tulkintoja, muistoja, haaveita, tietoa, toimintaa...

MITÄ TÄLLE PITÄISI TEHDÄ?

KENELLE N
ÄM

Ä KU
ULUVAT?

Arvoympyrä
Arvoympyrän tekeminen paljastaa tekijäl-
leen tämän arvoja sekä niiden järjestystä ja 
merkityksellisyyttä. Arvoympyrää voidaan 
käyttää myös esimerkiksi yhteisössä val-
litsevien arvojen esiin kaiveluun. On hyvä 
muistaa, että tänään tulos voi olla tällainen 
ja huomenna toisenlainen.

Tarvitaan vain kynä ja tarpeeksi iso paperi (A4 
riittää hyvin). Homma alkaa 10 itselle tärkeim-
män arvon listauksella. Lista tulee tehdä intui-
tioon luottaen ja todella kirjata ne arvot, jotka 
mieleen ensimmäisenä nousee. Viivyttely ei 
tässä tehtävässä auta. Tämän jälkeen paperil-
le piirretään ympyrä ja sen kehälle merkataan 
tasaisin välimatkoin kymmenen kohtaa (vii-
vaa, täppää, pikku pallukkaa). Tämän jälkeen 
listaan kirjatut arvot sijoitetaan ympyrän ke-
hän ulkopuolelle kukin oman merkin viereen.  
Tämän jälkeen tekijä vetää ympyrän halki 
kahden arvon välille viivan ja pohtii kumpi 
näistä kahdesta arvosta on hänelle tärkeämpi. 
Päätöksen jälkeen tärkeämmän arvon viereen 
merkataan tukkimiehen kirjanpidolla merkki. 
Tekijä käy tällä tavalla läpi kaikki arvot eli ver-
taa jokaista keskenään ja merkkaa ”pisteen” 
merkityksellisemmälle arvolle. Kun vertailu 
on tehty, ympyrän sisään on muodostunut 
hämähäkinseittiä tai pentagrammia etäisesti 
muistuttava hieno kuvio. Tämän jälkeen arvot 
voi vielä kirjoittaa uudelleen listaksi tärkeim-
mästä alkaen. Jos tehtävän tekee joukko ihmi-
siä, niin arvoja voidaan vertailla keskenään ja 
pyrkiä löytämään yhtäläisyyksiä ja eroja.

MITÄ TÄSTÄ SEURAA?
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Kekeläisten ympyröiltä  löytyneitä arvoja:
Top 3

I: Perhe, itsemääräämisoikeus, kestävyys
II: Ystävät, järkevyys, kiinnostavuus
III: Luottamus, rehellisyys, inspiraatio

Lisäksi
rohkeus, uskallus, hauskuus, oikeudenmukai-
suus, hyväksyntä, lempeys, hyväntahtoisuus, 
toisten auttaminen, terveys, tasa-arvo, an-
teeksianto, kuunteleminen, hyvät tavat, kii-
tollisuus, toisten huomioiminen, ystävällisyys, 
nöyryys, avoimuus, rakkaus, onnellisuus, mer-
kityksellisyys, ymmärrys, inspiraatio, yhteisö, 
variaatio, tavoitteet, kiinnostavuus, osallista-
minen, vapaus, älykkyys...

Arvoympyröitä ja yritys 
muodostaa yhteiset arvot. 
Sitä jäätiin pohtimaan, että 
tarvitseeko Keke yhteiset 
arvot, millaisella tavalla 
jaetuksi tarkoitetut arvot 
tulisi ylipäätään määrittää 
ja mitä tehdään silloin, jos 
yksilön ja yhteisön arvot 
eivät kohtaa?
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Taide
Taiteen arvo juontuu ensisijaisesti sen itseisarvosta 
(versus välinearvo). Eli taide on tärkeää ihan vain tai-
teena, eikä sen olemassaololle tarvitse etsiä muita 
syitä. Se on osa ihmisyyttä ja ihmiskunnan kulttuurista 
repertuaaria, eli olemassaoloamme. Taide uhmaa ole-
massaolollaan esimerkiksi ongelma–ratkaisu-toimin-
talogiikkaamme ja tiedettä korostavaa positivistista 
ajattelua. Kun pääsee kiinni taiteen uhmaan, löytää 
uusia merkityksiä, muutosvoimaa ja järjestäytymisen 
tapoja.  

Vastapainona analyyttiselle ja kognitiiviselle toimin-
nalle Keke-pajalla toteutettiin maalaussessio. Tek-
niikkana oli intuitiivinen maalaus, jossa osallistujat 
pyrkivät, loogisen pohdiskelun sijaan, toimimaan in-
tuitiivisesti ja reagoiden siihen mitä taulupohjalla oli 
aiemmin tapahtunut. Työskentelyssä oli myös vahva 
toimintamaalauksen (action painting) tunnelma. Isot 
taulupohjat ja erilaiset työvälineet muokkasivat “maa-
lamisesta” (maalaaminen, roiskiminen, pärskyttely, 
heittely, painaminen…) vahvasti fyysisen ja keholli-
sen kokemuksen.  Työskentelyä ansiokkaasti ohjannut 

kuvataiteilija Francesco Tokkola muistutti toistuvasti 
tekijöitä pitämään kiinni vaistonvaraisuudesta; “Älä 
ajattele!” ja “Teet vaan!”. Työskentelyn tuloksena syn-
tyi näyttävä triptyykki, josta tekijät olivat varsin ylpei-
tä. Teos päätyi Keke-pajan työtilana toimineen tilan 
seinälle.

Tekoprosessi kesti koko työpäivän verran ja sitä väritti 
vahva jaettu flow-kokemus, epävarmuuden tunteen 
ylittäminen, ilo, rentoutuminen, nautiskelu, onnistu-
minen, yhteyden tunne ihmisten välillä sekä ihmisten 
ja teoksen välillä…

Onnistunutta prosessia edesauttoi suhteellisen hyvät 
välineet (paljon maalia, siveltimiä, pensseleitä ja muita 
“maalaimia”, suojavaatteet ja erityisen isot taulupoh-
jat) ja tila, jossa työskennellä vapautuneesti. Laaduk-
kaan ja nautinnollisen kokemuksen tärkein tekijä oli 
kuitenkin ammattitaiteilijan rautainen kokemus ja sii-
tä osallistujien ohjaukseen kumpuava turvallisuuden 
tunne, joka yllytti heittäytymään mukaan. Ammattilai-
nen on aina ammattilainen!

What’s going on? kysyi Marvin G. Ajatuslab-
rassa Lahden pääkirjastolla. 
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PROJEKTIMAINEN MAAILMA

Projektit ja pajan arki
Keke-pajan toiminnan perustana on laaja päivittäinen keskustelu 
ja reflektointi kestävän kehityksen teemojen ympärillä. Koska kes-
kustelu on aineetonta, “ilmassa” tapahtuvaa ja usein abstraktia 
toimintaa, projektit luovat tavan tuottaa keskusteluista konkreet-
tisia  ja näkyviä muotoja. Lisäksi niiden avulla voidaan hyödyntää 
taustatutkimuksessa saatua tietoa sekä tehdä näkyväksi ja havain-
nollistaa esimerkiksi tilastoja.

Pajan arki rytmittyi erilaisten projektien ympärille. Kahden asian 
kautta määrittyy, millaisiin projekteihin ryhdytään ja millaista työs-
kentelyä painotetaan:

 1) ryhmän jäsenten kiinnostuksen kohteet tai tulevaisuuden 
suunnitelmat 

2) käsillä olevan hyödyntäminen

Koska kiinnostuksen muuttaminen projektiksi opettaa minä-tilauk-
sen määrittelyä ja käsillä olevaan tarttuminen parantaa luovuutta 
ja kykyä reagoida tilanteeseen ja hetkeen. Työskentely sellaisen 
projektin parissa, jossa on jotain itselle oleellista, on imua ja koke-
mus motivoitumisesta on helpommin luotavissa. Myös ilo onnis-
tumisesta liittyy vahvemmin tekijöihin. Toteutetut Keke-projektit 
toivat työpäiviin jatkuvuutta ja rutiineja. Kun tietyn projektin työs-
kentelytavat on yhdessä hahmoteltu ja opeteltu, sen eteenpäin vie-
misestä voi huolehtia kuka tahansa ryhmän jäsenistä. 

Tämän päivän työelämää määrittää 
projektityöskentely.  Aika jaetaan, 
tehtävät pilkotaan, resurssit määrite-
tään, toimenpiteet tehdään ja lopuksi 
raportoidaan, ja sitten aletaan alusta. 
Projektityö vaatii ajanhallintaa, moti-
vaatiota pienien osien hahmottamis-
ta kokonaisuudeksi ja kokonaisuuden 
pilkkomista jälleen pienempiin osiin.  
Siinä korostuvat myös hahmottamis- 
ja suunnittelukyky, omatoimisuus, 
muutos ja epävarmuus. 

Jaksottaisuus suo valmiiksisaatta-
misen kokemuksia, mutta samaan 
aikaan projektit pirstaloivat ja syövät 
pitkäjänteisyyttä. Projektimaisuus ei 
siis ole ihanne, mutta sen omaksumi-
nen helpottaa elämää. Ja siksi projek-
tityöskentelyä kannattaa harjoitella, 
mutta sitä ei tule pitää ainoana työs-
kentelytapana. Esimerkiksi kestävyy-
den näkökulmasta projektimaisuutta 
tärkeämpää on kohtuus, pitkäjäntei-
syys ja sitoutuneisuus. 
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Avustusta, esimerkiksi Romaniaan
Marraskuussa 2020 Dilakorttelista starttasi rekka 
kyydissään lastillinen avustustavaroita ja -vaatteita 
Romanian romaneille. Keke-paja oli ottanut yhdeksi 
projektikseen lahjoitettavien tekstiilien käsittelyn.

Vastaanotetuista vaatteista ja peitoista pesua kai-
paavat pestiin, kaikki lajiteltiin ja viikattiin pahvi-
laatikoihin. Lajittelukategorioita oli noin 20. Urakan 
loppupuolella järjestettiin tarra-talkoot. Tarroihin 
merkittiin laatikoiden sisältö romaniaksi, englanniksi 
ja suomeksi. Lisäksi tarroihin taiteiltiin aiheeseen so-
pivaa kuvitusta. Kaiken kaikkiaan rekkaan pakattiin 
noin 150 laatikkoa.

Tiestikö, että 
“lasten jalkineet” 
on romaniaksi 
“papuci pentru 
copii” ja “jucării 
de pluș” tarkoit-
taa pehmoleluja 
eli pehmeitä 
(“jucării”) leluja 
(“pluș”)?

ENNEN 

JÄLKEEN

Risat ja huonokuntoiset tavarat eivät lähteneet mat-
kaan. Lisäksi lahjoitusten seassa olleet herkät design-
vaatteet ja Romanian kylien olosuhteissa epäkäytännöl-
liset tavarat kuten juhlakorkokengät otettiin sivuun. Ne 
päätyivät ”Gutsi-rekkiin” ja Suomen Diakoniaopiston 
(SDO) Theatrum Olgan kanssa yhdessä järjestettäviin 
myyjäisiin. Saaduilla rahoilla ostetaan seuraavaan lähe-
tykseen veivattavia taskulamppuja, koulutarvikkeita tai 
muuta käyttötavaraa lahjoitettavaksi.

Romania-projektissa opittiin romaniaa, saatiin hyvin 
konkreettisesti käsitystä siitä, kuinka paljon vaatetta 
maailmassa mahtaa olla, kun pelkästään pienen Lah-
den rajatusta verkostosta saadaan röykkiöittäin tava-
raa. Pantiin merkille (ja ahdistuttiin) nykyvaatteiden 
huonosta laadusta ja ihmeteltiin 70-ja 80-luvun kestä-
vää laatua ja kapeita vyötäröitä. Toivottiin, että mies-
ten vaatteita ja kenkiä olisi tullut enemmän ja huo-
mattiin, että naisten ja lasten vaatteita on valtavasti. 
Lisäksi projekti kartutti erilaisia metataitoja; itsenäistä 
päätöksentekoa, muiden ohjeistamista, vastuunottoa, 
järjestelmällisyyttä, kulttuuritietoisuutta, eettisyyttä, 
sinnikkyyttä. Lisäksi tajuttiin, että sovelias lahjoitus 
riippuu siitä, mihin lahjoitetaan, ja että asiasta kan-
nattaa ottaa selvää. Tähän liittyen eräs kekeläinen 
luonnosteli ohjenuoran hyvälle ja eettiselle käytetyn 
tavaran lahjoittamiselle.

Kaiken kaikkiaan Romania-projektiin osallistui keke-
läisten lisäksi laaja joukko muita nuoria niin Dilakort-
telin palveluista, SDO:n opiskelijoista kuin muista 
tahoista. Työ oli ajoittain raskasta ja logistisesti han-
kalaa, mutta siitä huolimatta (tai ehkä juuri siksi) sitä 
pidettiin merkityksellisenä ja sen ympärille kasvoi vah-
va yhdessä tekemisen henki. 

HYVÄ KEKE-PROJEKTI
Projektit voivat olla asiakastöitä, kan-
salaisvaikuttamista, tutkimus- ja kehit-
tämistyötä tai taiteellista työskentelyä. 
Hyvä keke-projekti on sellainen, jonka 
etenemistä on helppo havaita, se kiin-
nittyy ulkopuoliseen asiaan (esimerkiksi 
yhteiskunnallinen keskustelu) tai auttaa 
jotakuta muuta. Se on mieluiten  keke-
läisten määrittelemä, ei ulkoa osoitettu. 
Ja jos se on ulkoa osoitettu, niin kekeläi-
set saavat muokata sitä itselleen mielui-
saksi,  sen eri vaiheet ovat kekeläisten 
hyppysissä ja kunnia tekemisestä tulee 
heille (suunnittelu, toteutus, valmiiksi 
saattaminen). Projektin koko tulee olla 
suhteessa ryhmän kapasiteettiin, ja täs-
tä huolehtiminen on ohjaajan vastuulla.
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Hyvän lahjoittamisen kultaiset säännöt  

Ajattele sitä, kenelle lahjoitukset 
menevät. Kuka hän on? Missä hän asuu 
ja millaista siellä mahtaa olla? Mitä hän 
tarvitsee? Mistä on apua ja iloa? Maa, 
ilmasto, uskonto, kieli, kulttuuri, ikä ja 
sukupuoli saattavat vaikuttaa siihen 
mikä on soveliasta. 

Lahjoitusten ei tarvitse olla uudenve-
roisia, mutta niiden tulee olla ehjiä ja 
edelleen käyttökelpoisia. 

Lahjoita puhtaita vaatteita ja tava-
roita. Näin helpotat ja nopeutat lah-
joituksia lajittelevien ja eteenpäin 
toimittavien ihmisten työtä. Lisäksi 
hiljattain pesty tekstiili pysyy raik-
kaana, vaikka sitä jouduttaisiin tovi 
säilyttämään pakkauslaatikossa.

Lahjoittaminen on tapa päästä eroon 
itselle tarpeettomasta, mutta se on 
myös huomaavaisuutta.

Kiitos, kun teet hyvää lahjoittamalla!

Säilöntä ja satokausi
Ruoan itsetekemisessä, keräämisessä ja käsittelyssä 
on jotain maagista ja juurevaa. Säilöntä on mainiota 
toimintaa, josta on konkreettista iloa ja hyötyä, mut-
ta myös kaunis filosofinen ja asennetta muokkaava 
ajatus. Ehkä se on vaivannäkö, joka nostaa arvostus-
tamme aineksia ja ruokatuotteita kohtaan. Kun jonkin 
eteen on nähnyt vaivaa, sitä ei heitä niin herkästi pois 
ja kohtuus toteutuu. Kekeläiset toivoivat “mummojen 
taitojen” ja perinteisten keittiötiedon siirtämistä. Poh-
dittiin, voisiko Martat tulla Kekelle käymään. 

“Hillon teko olis tosi jees!”
- Keke

Keke arvostaa 
vanhoja perinteitä 

ja uusia taitoja; 
kombuchan tekoa. 

Keke-pajalla 
valmistettiin ome-

noista tuoreme-
hua pakkaseen 

talven aamupa-
lapöytään ja tes-

tattiin Sulo-sienen 
avulla kombuchan 

valmistamista. 

Perinteisesti rikkinäiset vaatteet ovat olleet merkki köyhyy-
destä. Se mikä meillä on trendikästä voi olla epäsopivaa tai 
loukkaavaa toisaalla. Puhelinseksiin viittaava lasten kokoa 
oleva paita ei tuntunut sopivalta lahjoitukselta ja niukkuu-
dessa elävälle ehjä vaate on parempi kuin rikkinäinen.

Dila toimii Romaniaan menevissä avustuksissa yhteis-
työssä People 2 People Foundation kanssa keräten ta-
varalahjoituksia jatkossakin. Järjestön toiminta on osa 
laajempaa kokonaisuutta, joka tähtää muun muassa 
päiväkotien ja koulujen perustamiseen Romanian ro-
maneiden asuttamiin kyliin. Ensimmäinen avustusrek-
ka Ahvenistonkadulta lähti matkaan 16.11.2020, mutta 
avustustyö jatkuu. Dilalle voi edelleen lahjoittaa tava-
raa tuleviin kuljetuksiin. 

“Joskus toisen roska voi olla toisen 
aarre. Mutta joskus toisen roska on 
edelleen toisen roska.”  

-Keke
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Ilmainen Puoti
Toisena auttamiseen liittyvänä projek-
tina oli kehittää ”kauppa”, josta mm. 
diakonia- ja sosiaalityön asiakkaat voi-
vat saada vaatteita ja elämisen perus-
tarvikkeita itselleen. Kekeläiset suun-
nittelivat niin kutsutun Ilmaisen Puodin 
konseptin, eli reseptin toteutuksesta, 
pyörittämisen periaatteista sekä ilmeen 
toteutuksesta. Fyysinen tila järjestettiin 
Dilakorttelista ja hyvä pesämuna puodin 
tuotteiksi lahjoituksena Dilan verkos-
toilta. Puodin toiminta suunniteltiin sel-
laiseksi, että sitä voidaan ylläpitää nuor-
ten toimesta yhdessä ohjaajan kanssa 
osana muita korttelitoimintoja. 

Kohtuus ja kestävyys ovat Kekellä sekä päämäärä että väline.
Ilmaisen Puodin toimintaan voi yhdistää teemapäiviä. Esimer-
kiksi hävikkiruoasta ja satokautena säilötyistä raaka-aineista voi 
valmistaa ruokaa ja järjestää illalliset tai brunssin.

Ilmaisen Puodin resepti:

•	 Puoti toimii ilmaisuuden periaatteella. 
•	 Asioinnin periaatteena on puolestaan “Ota vain tarpeeseen”. 
•	 Periaate on hyvä tuoda puodissa ensimmäistä kertaa  

asioivalle esiin.
•	 Periaate tuodaan myös tilassa esiin esimerkiksi kauniissa 

sisustustaulussa. 
•	 Puoti on auki kerran viikossa ja muuten tarvittaessa. Pyyn-

nön tarpeestaan asioida puodissa voi esittää FB- tai puhelin-
yhteydenotolla.

•	 Puodissa on kaksi puotipäällikköä (nuori ja ohjaaja).
•	 Puotipäälliköt ovat asiakkaiden käytettävissä, mutta eivät 

tungettele.
•	 Puotipäälliköiden tehtäviin kuuluu pitää tila siistinä, päivit-

tää listaa tarpeista, puuttuvista tuotteista ja niistä tuotteis-
ta, joilla ei ole menekkiä. Tätä varten puodissa tulee olla 
puotipäiväkirja merkintöjen tekemistä varten. 

•	 Rajallisen tilan takia puodissa pidetään vain perustarpeisiin 
liittyvää tavaraa ja kausivaatteita. Muiden tuotteiden va-
rastoimiseen tarvitaan erillinen tila. Sovitustilassa on pieni 
asuste-ekstra.

•	 Asiakkaan “ostokset” pakataan kauniisti ja mukaan sujaute-
taan “kuitti”, jossa on kiva viesti.

•	 Tilassa soi kaunis taustamusiikki ja siellä on miellyttävä 
tuoksu. 

•	 Lisäksi puodista saa halutessaan take-away -kahvin.
•	 Erilaista tukea järjestäville toimijoille laaditaan puodista 

mainoskirje, jota he voivat halutessaan hyödyntää omissa 
yhteisöissään. 

•	 Puotia mainostetaan Dilan nettisivuilla, FB:ssä ja  
Instagramissa.

•	 Puodista saa myös tietoa Lahdessa jaettavasta ruoka-avusta.

Tärkeintä on että visiitti puotiin on miellyttävä, eikä siihen 
liity alemmuuden tai autettavana olemisen tunnetta. 
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boliikkaa, mutta myös nuorten harjoittamaa julkista 
pedagogiikkaa ja pyyntö kanssaihmisille. Totutta-
minen vaati myös omien tarkoitusperien tutkimista;  
kekeläisille oli tärkeämpää herättää kysymyksiä ja 
ajatuksia kuin kertoa “totuutta”. Lisäksi keskusteltiin 
julkisesta tilasta, viestinnästä ja mainostamisesta, 
sekä niiden eroista.

Julisteet
Keke-toiminta perustuu paljon tiedonhankintaan ja 
keskusteluun. Kehittämisjaksolla kartutettua tietoa 
ja oivalluksia konkretisoitiin yhteiskunnallisten julis-
teiden muotoon. Julisteita suunniteltiin kahdeksan 
erilaista, joista kuusi päätyi Lahden kaduille 16 mai-
nostauluun. Julisteet oli yhtä aikaa tapa harjoitella  
asioiden kiteyttämistä ja etsiä teemaan sopivaa sym-

Making of.

Organisaation tai yhteisön  
hilijalanjäljen laskeminen
Kaupunki- tai palstaviljely
Hortoilu ja villivihannekset
Viherseinä
Panelikeskustelun järjestäminen
Talouskoulu
Fillarikorjaamo
Kansalaisaloite 
Laiskottelu taiteena
Fillari tutkimusvälineenä
Vallankumous
...

LISÄÄ PROJEKTI-IDEOITA 
TULEVAISUUDEN VARALLE

DJ Ibusal luettelee Pilalla-biisissään 
asioita, jotka on pilattu tai ovat pilalla: 
Musiikki, Helsinki, pyöräily, yksityisau-
toilu, muumit, huumori, medialukutai-
to, internet, toteutus, kirjolohi, kesät… 

Idea! Listatkaa DJ Ibusalin hengessä pi-
lattuja tai pilalle menneitä asioita.

VINKKI  
ALKUUN PÄÄSEMISEKSI



Kuva: Janne Pussila
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Holistisuus
Keke-pajalla varsinaisia “valmennuksellisia” element-
tejä ei juuri ollut. Sen sijaan erilaisten työtaitojen (oma-
toimisuus, epävarmuudensietokyky, itseohjautumi-
nen, ajanhallinta, motivaatio) kartuttaminen pyrittiin 
häivyttämään tai sulauttamaan osaksi muuta toimin-
taa. Työnteon tilanteet ovat samaan aikaan merkityk-
senantohetkiä, joita tulkitaan, sanoitetaan, aistitaan 
ja niistä keskustellaan. Tämä toiminnallinen filosofia ja 
vahva omakohtaisuuden hyödyntäminen mahdollisti 
myös ihmiseen kohdistuvan kiinnostuksen laventami-
sen ikigaimaiseen tarkasteluun. Vaikka Keke-paja on 
työelämätoiminto, siellä ei olla kiinnostuttu tulevasta 
työntekijästä, vaan ihmisestä. Kysytään: Mitä toinen 
rakastaa? Missä hän on hyvä? Mitä maailma tarvitsee? 
Ja mistä maksetaan?* Keke-toiminnan kokonaisuutta 
ei tarkoituksellisesti rakennettu Ikigaihin pohjautuen, 
mutta lähtökohta koko Keke-pajalle on ihmisen huo-
mioiminen kokonaisuutena. 

Työelämä ja sen arki muodostuu nykypäivänä pit-
kälti projekteista ja niiden vaateissa painottuvat 
omatoimisuus, epävarmuudensietokyky, itseoh-
jautuminen, ajanhallinta, motivaatio. Työelämästä 
keskusteltaessa kekeläiset toivat esiin, kuinka raa-
dollisena se näyttäytyy. Nykypäivän työelämästä 
saa haasteellisen vaikutelman jo ennen kuin siellä 
on varsinaisesti ollutkaan. Se tuntuu kuluttavalta, 
jopa pelottavalta, ja sinne pääsy vaikealta. Työ-
elämäpalveluissa puhututtaa niiden pirstaleisuus. 
Palveluiden piirissä ihminen kiinnostaa lähinnä 
työntekijänä tai potentiaalisena työntekijänä. 
Kiinnostus on kapeaa, vaikka ihminen on muutakin 
kuin työntekijä, myös työkkärissä tai työelämässä. 
Hänen elämässään on meneillään paljon muitakin 
toisiinsa vaikuttavia asioita ja muitakin arvoja kuin 
työ. Kaiken kaikkiaan nuoret  tuntuvat kaipaavan 
jatkumoita, enemmän kokonaisvaltaisuutta ja vä-
hemmän epävarmuutta. 

IKIGAI
Japanilainen (ja tällä hetkellä tosi tren-
dikäs) konsepti, joka tarjoaa neljä hy-
vää kysymystä*, joiden avulla voi tar-
kastella holistisuutta ja itselle hyvän ja 
merkityksellisen elämän rakentumista.

Uusia työelämätaitoja

EIKÖ NÄINÄ AIKOINA KAIKEN TYÖN PITÄISI  OLLA KESTÄVÄÄ?
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Ymmärrä prekaari
UUSI TYÖ - Uusi työ on tämän hetken työelämän syk-
kivä osa-alue ja se tarkoittaa sitä kaikkea muuta työtä, 
jota joutuu tai pääsee tekemään, jos ei ole vakkari-
työsuhteessa, kiinteillä työajoilla ja selkeällä toimen-
kuvalla. Tätä uutta työtä on koko ajan enemmän, suh-
teessa siis vanhaan työhön. 
PREKAARI TYÖ - Prekarisaatio tarkoittaa yleistä yh-
teiskunnan sosiaalista epävarmuuden tilaa. Prekaari 
työ tarkoittaa yleensä epätyypillisiä työn tekemisen 
muotoja (määräaikaisuuksia, osa-aikaisuuksia, vuok-
ratyötä, itsensä työllistämistä, apurahatyöskentelyä), 
toisin sanoen traditionaalisesta palkkasuhteesta ja 
vakituisesta työstä poikkeavia työmuotoja. Prekaaril-
le työlle leimallista on irrallisuus, epäsäännöllisyys, 
sitoutumattomuus ja epävarmuus, jotka syövät luot-
tamusta esim. taloudellisesta pärjäämisestä. (Lähde: 
Marjo Ylhäinen, Työoikeus ja prekaari yhteiskunta) 

Usein uuden työn yhteydessä maalataan kuvaa va-
paudesta, merkityksellisyyden tunteesta, luovuuden 
toteuttamisesta ja miltei rajattomista mahdollisuuk-
sista. Mutta kuten asioilla yleensä, niin tälläkin asi-
alla on kaksi puolta. Vaihtelevuuden toinen puoli on 
epävarmuus ja yksilöllisyyden toinen puoli voi olla 
yksinäisyys. Vastuullisuus muuttuu taakaksi, vapaus 
irrallisuudeksi ja toisinaan merkityksellisyyden tunne 
on hetkellistä ja luovuus pakotettua. Kun keskustelu 
ottaa huomioon varjopuolet, käytetään usein termiä 
prekariaatti tai prekaari työ. Uusi työ ja prekaarisaatio 
ovat siis kiinteässä suhteessa toisiinsa. Prekaarius syö 
ihmisen yhteiskunnallista asemaa. Keikkatyöläisen 
mahdollisuudet pankkilainaan tai äitiyslomaan ovat 
ohuemmat kuin vakkarityössä olevan. Pätkissä työs-
kentelevä hanketyöläinen kokee helposti eriarvoisuut-
ta, merkityksettömyyttä ja ylimääräistä stressiä, koska 
on varsin tietoinen työnsä päättymispäivästä. Sinän-
sähän uudessa työssä tai projektityössä ei ole mitään 
pahaa. Mutta koska yhteiskunnan systeemit ja työ-
suhteiden toimintalogiikat on rakennettu tukemaan 
vanhan työn malleja, syntyy prekaarisaatio. Ja pre-
kaarin työn piirteitä alkaa olla myös vanhoissa töissä. 
Pienyrittäjämäinen toiminta on tuttua nykyään myös 
vakkarityöntekijöille. Työelämän konkarinkin mielessä 
työelämätaidot muistuttavat toisinaan enemmänkin 
selviytymistaitoja.

Luvan tuntu ja minätilaus
Mitä työelämään tulee, vanha opettaa usein nuorta. 
Mutta onko tämä aina otollinen asetelma? Nuorten 
mahdollinen kriittisyys työelämää kohtaan kuitataan 
helposti ymmärtämättömyydellä, saamattomuudella 
tai jopa laiskuudella. Mutta ehkä ihminen, joka on kyn-

Koska moni työelämän konkari epäilee, että syy työs-
sä väsymiseen ja merkityksellisyyden puutteeseen on 
juuri se, ettei ihmistä oteta huomioon kokonaisuute-
na. Kestävän kehityksen pilareiden joukkoon on som-
miteltu eri yhteyksissä uusia pilareita. Lisäyksenä on 
tarjoiltu muun muassa työhön liittyvää inhimillistä 
kestävyyttä. Työ ei saa vaarantaa elämää tai terveyttä. 
Lisäksi työnteon perustana tulee kuitenkin olla eko-
loginen kestävyys, mutta tästä taidetaan ollaan vielä 
tänä päivänä varsin kaukana.

Keke-pajalla kysyttiin ja vastattiin...

Mitä tarvitsen itseltäni?
Kärsivällisyyttä
Motivaatiota ja ajanhallintaa
Armoa ja kärsivällisyyttä
Jaksamista ja kärsivällisyyttä

Mitä tarvitsen joltain muulta, ja keneltä?
Auttavaa kättä joltain ulko-
puoliselta taholta (esim. ter-
veydenhuolto)
Läheisiltä henkistä tukea
Varmuutta tulevasta, sekä 
aikaa toimia omaan tahtiin 
valtion virkamiehiltä  
Vastikkeetonta tukea
Luottamusta

Mitä muuta tarvitsen?
Säännöllisen tulonlähteen
Sopivan opiskelupaikan
Hyviä tyyppejä, sopivia etäi-
syyksiä ja unta
Rahaa
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nyksellä ja vasta tähyilee työelämään, näkee asiat sel-
keämmin ja osaa siksi kyseenalaistaa ne. Hän näkee, 
että meininki ei ole hyväksi kenellekään eikä suunta 
kestävää. Siinä missä hän, joka on jo pitkään ollut työ-
elämän pyörityksessä, ei enää hahmota sen vääristy-
miä. Hän on ehkä sosiaalistunut ja väärällä tavalla tot-
tunut työelämän kurimukseen. Hän kenties toteutuu ja 
on olemassa sitä kautta; kärsii jonkinlaisesta Tukhol-
ma-syndroomasta. Vinkki: Taiteilija Hanna Arvela on 
kirjoittanut Tukholma-syndrooma nimisen taidokkaan 
ja erikoisen romaanin tästä aiheesta.  

Keke-pajalla toimiminen vahvisti ajatusta, että luvan 
tunnun synnyttäminen ja lujittaminen nuorissa on 
työelämän muutoksen ja kestävyyden kannalta suo-
tuisaa, jopa toivottavaa. On hienoa, jos ihminen ei ota 
asioita, esimerkiksi työelämän kannustimia, annettu-
na vaan määrittelee itse, mikä on tärkeää ja tavoitel-
tavaa. Tähän tarvitaan sisällä asusteleva tunne siitä, 
että on lupa kyseenalaistaa toimintaa, asettaa uuden-
laisia tarkoitusperiä, hylätä vanhat arvot ja asettaa 
uusia sekä vaatia lempeämpää. Lisäksi on syytä kan-
nustaa ihmisiä rohkeasti määrittelemään tarpeitaan; 
tekemään niin kutsuttu minätilaus. Lähtökohtaisesti 
taide on ainut ammattialue, jossa tekeminen lähtee 
itselle merkityksellisiin ja tärkeäksi kokemiin asioihin 
paneutumisesta. Tämän tulisi kuitenkin olla työnteon 
perusoikeus. On OK haluata työltään ja tekemiseltään 
asioita. Se ei tarkoita itsekeskeisyyttä vaan sitä, että 
käyttää osaamistaan siihen mihin uskoo ja mitä maa-
ilma oikeasti tarvitsee.

Kirjoittajien analyysissä käy ilmi, että “ansiotyötä 
laajempi työn määritelmä muuttaisi työn toimintaym-
päristöä. Kirjallisuudessa esiintyvät ideat työajan ly-
hentämisestä ja perustulosta viittaavat hallintojärjes-
telmätason tasolla tarvittaviin muutoksiin. ... Nämä eri 
tasoilla tapahtuvat muutokset voisivat muuttaa työn 
ja toimeentulon muotoja samalla kestävää siirtymää 
edistäen.” (Lähde: Kestävää siirtymää edistäviä työn ja toi-
meentulon muotoja – analyysi kirjallisuudesta. Tuuli Hirvilammi, 
Aila-Leena Matthies, Kati Närhi, Ingo Stamm)

Koska Keke on työpaja, työstä ja sen kytkeytymi-
sestä kestävään kehitykseen keskusteltiin paljon. 
Lisäksi pohdittiin ihmisen mahdollisuuksia vaikuttaa 
työelämään ja sen laatuun. Ja mihin tässä kaikessa 
asettuu työttömät? Yhteiskunnan täysjäsenyyden ehto 
Suomessa tuntuu olevan työntekijyys, mieluiten vielä 
perinteisessä työsuhteessa tapahtuva työn tekeminen. 
Nuorisotyöttömyyden, koronan ja pätkä-, projekti-, 
freelance- ja muun prekaarin työn aikana tämä täysjä-
senyys näyttäisi lipuvan yllättävän monen ulottumat-
tomiin. Mutta eikö ihmisen pitäisi olla yhteiskunnan 
täysjäsen, oli töissä tai ei? Kaikkien kuuluisi olla osa 
yhteiskuntaa, vai kuinka? Ei kai ihmisen arvo ja arvok-
kuus määrity sen kautta, tekeekö hän töitä vai ei?

VINKKI
Kiinnostavaa luettavaa liittyen työn 
kestävään kehittymiseen tulevaisuu-
dessa tarjoaa Kestävää siirtymää edis-
täviä työn ja toimeentulon muotoja – 
analyysi kirjallisuudesta -artikkeli.

KEKE KYSYY. KUKA VASTAISI? 

Voiko TE-palveluiden 
lähettämästä 
työtarjouksesta  

kieltäytyä, jos työ  
on ilmastoa  

kuormittavaa?

Mitäs tehdään jos, tai 
kun, kaikille ei riitä 
kestävää kehitystä 
edesauttavia töitä? 
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Keken vala
Kuten aiemmin todettiin, työnteon perustana tuli-
si olla ekologinen kestävyys, siis kaiken työn.  Ny-
kypäivän ekokriisin aikana ei riitä, että ympäris-
töinsinööri tai luonnonvara-alalla työskentelevä 
huomioi työssään ekologian. Keke-pajassa tehtiin 
tärkeä huomio siitä, että kestävän kehityksen ei 
varsinaisesti kuuluisi olla ammatti, eikä sellaista 
käsitystä tule myöskään pajatoiminnassa vahvis-
taa. Kestävän kehityksen ei kuulu olla vain tiettyjen 
vastuulla, vaan parhaimmillaan se on ekososiaa-
lista sivistystä, joka kuuluu kaikenlaiseen työhön, 
kaikkien ammattien harjoittamiseen ja kaikille ih-
misille esimerkiksi organisaatioissa. Tämän huomi-
on tuloksena toimintamallia pyrittiin kehittämään 
sellaiseksi, että siellä oppittua tai treenattua voi 
hyödyntää missä tahansa ammattialaan tai elä-
mäntilanteeseen katsomatta. Keke-pajalla leikitel-
tiin ajatuksella valasta, jossa samaan tapaan kuin 
lääkärit vannovat lääkärin eettisen valan (ennen 
Hippocraten-vala), kaikissa töissä vannottaisiin 
Keke-vala, joka ohjaa työn toteuttamista.

“Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni 
lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ih-
misyyttä ja elämää kunnioittaen. Päämääränäni on 
terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien 
ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän 
kärsimystensä lievittäminen.

Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja käytän vain 
lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen 
hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja 
hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon 
niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset hai-
tat.
Pidän jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoani ja arvi-
oin työni laatua.

Suhtaudun kollegoihini kunnioittavasti ja annan heil-
le apuani, kun he potilaita hoitaessaan sitä pyytävät. 
Rohkaisen potilaitani kysymään tarvittaessa myös 
toisen lääkärin mielipidettä.

Kunnioitan potilaani tahtoa. Pidän salassa luotta-
mukselliset tiedot, jotka minulle on potilaita hoitaes-
sani uskottu. Täytän lääkärin velvollisuuteni jokaista 
kohtaan ketään syrjimättä enkä uhkauksestakaan 
käytä lääkärintaitoani ammattietiikkani vastaisesti.”

TEHTÄVÄ
Muuta lääkärin vala ekososiaalista  

sivistystä rakentavaksi Keken valaksi.

Keke-pajalla harjoiteltiin Keken valan kirjoittamista Hippocrateen valaa varioiden.
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Ohjaajan muistilista

•	 Jaksa keskustella. Jos et jaksa pysyä vilpittömän uteliaana ja 
kiinnostua, lepää tai tee jotain muuta joka palauttaa uteli-
aisuutesi ja kiinnostuksesi ryhmäläisiä kohtaan. Ilman näitä 
kahta ei tule hyvä.

•	 Fyysinen ympäristö ohjaa tekemistä. Olohuonemainen ym-
päristö ohjaa oleiluun ja verstasmainen tila toimintaan.

•	 Rikkaaseen prosessiin kuuluu sähellystä, epätietoisuutta ja 
muutoksia.  Siedä niitä!

•	 Jos hankit esimerkiksi taidetarvikkeita tai välineitä, hanki 
laadukasta. Se on kunnioitusta nuoria kanssaihmisiäsi koh-
taan ja laadukkaat materiaalit tuovat työhön nautintoa.

•	 Toiminnan voi aloittaa jo hyvin pienilläkin resursseilla. 
Kaiken ei tarvitse olla valmista, seinillä uudet tapetit, juuri 
oikeanlainen valkotaulu kiinnitettynä ja Post-it-lappuja va-
rasto pullollaan. Niillä mennään mitä on! Tai niillä ainakin 
aloitetaan.

Ja sitten vielä siitä osallisuudesta...
Ymmärrä  osallistamisen ja osallisuuden ero. Osallis-
taminen on toimintaa, jossa on toimija ja sillä kohde. 
Yleensä osallistamisen tavoitteen ja raamit määrittää 
osallistaja. Osallistaminen on vastuullista (ja vaarallis-
takin) toimintaa, jota pääsee toteuttamaan vain tietystä 
asemasta käsin. Osallisuus on kokemus. Osallistumat-
tomuus syntyy eriarvoisuudesta ja syö demokratiaa. 

Luovu valta-asemastasi aina kun voit tehdä sen niin, että 
kannat edelleen päävastuun toiminnasta. Osallistamisen 
lähtökohta jo itsessään pitää sisällään valta-asetelman. 
Toinen voi osallistaa, toinen tulla osallistetuksi.

Osallistamisessa piilee ansa, johon lankeaa todella 
helposti. Kun rajattu joukko ihmisiä osallistuu ratko-
maan laajempaa ryhmää koskevia asioita, usein ne, 
joilla on asiat hyvin, jaksavat osallistua ja etsiä ratkai-
suja. Tämä johtaa siihen, että ne joilla homma sujuu 

tuottavat ratkaisuja myös niille joiden elämismaailma 
on toinen. Tämä lisää eriarvoisuutta.

“Mitä sinä haluat tai tarvitset?” ei välttämättä ole 
hyvä kysymys! Ihmisen ei ole helppoa keksiä ratkaisuja 
omiin ongelmiin, mutta hänen on huomattavasti hel-
pompi kertoa tilanteestaan ja tarpeistaan. 

Kannattaa aluksi unohtaa ratkaisujen etsiskely koko-
naan ja keskittyä vain tutustumaan ja ymmärtämään 
toisen elämismaailmaa. Laita kaikki ihanat osallistavat 
työkalusi syrjään. Hyväksy, ettet tiedä toisen todelli-
suutta. Kysy ja kuuntele toista.

“Mitä sinä haluat tai tarvitset?” kysymys korostaa yk-
silön omia etuja, usein parempi kysymys onkin “Mitä 
maailma tarvitsee?”.

Ole valmis käyttämään aikaa. Osallisuus rakentuu 
vuorovaikutteisesti ja askel kerrallaan. Osallistaminen 
saattaa olla järjestetty tilanne, mutta osallisuus on 
tunne ja prosessi.
   
On melkeinpä parempi olla osallistamatta kuin osallis-
taa siksi, kun niin kuuluu tehdä. Jos et oikeasti ole kiin-
nostunut toisesta, niin tee mieluummin oma valistunut 
arvauksesi ja ratkaisut sen pohjalta. Huono osallista-
minen jättää petetyksi tulemisen tunteen ja pitkällä 
aikavälillä syö luottamusta demokratiaan.

Ole valmis hankaliin tilanteisiin. Jos olet päässyt siihen 
asemaan, että voit edesauttaa hiljaisen ryhmän äänen 
esiin saamista, sitä luultavasti sinulta pyydetään. Sa-
maan aikaan äänet saattavat olla ristiriidassa jonkin 
toisen intressin kanssa.

(Lähteet osallisuutta koskien: Omat kokemukset, Sherry Arnstei-
nin osallisuuden portaat (1969) ja Helsingin yliopiston Tiedekul-
ma-ohjelmasarjan jakso Kenen demokratia?)

Hyvää matkaa!
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Talking to my daughter: A brief history of capitalism. Varoufakis, Yanis
Markkinat ja demokratia. Wahlroos, Björn
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By Any Means. Jorja Smith
Mikä mikä kylä. Asa Masa, Paula Vesala
Happyface. Alaskalaska
Jonnet ei muista. Samae Koskinen
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Captain Fantastic (Netflix)
Into the Wild (Netflix)
Ulkolinja: Kenen asialla on WHO? (Areena)
Omavaraiset (Areena)
Ulkolinja: Voittoa vedellä areena (Areena)
Bear Grylls survival videot (Youtube)
Vihreitä valheita (Areena)
Prisma: Evoluution ihmeet (Areena)
Unelmien maatila (Areena)
Prisma: Sammen pelastus (Areena)
Liekkien keskellä (Areena)
Prisma: Kun merenpinta nousee (Areena)
Prisma: Lihantuotanto, uhka maapallolle? (Areena)
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Jos Keke olisi tarve-esine, se olisi suppilo. Suppilon 
lailla Keke tuo eri taustaiset ihmiset yhteen ku-
kin omien kysymyksiensä ja kiinnostuksen kohteit-
tensa kanssa. Keke-suppilo ohjaa yhteen tuotuja 
asioita tiiviimmin kohti toisiaan ja sekoittaen niitä 
yhteen. Samalla suodatetaan pois ”väärää” tietoa 
ja ennakkoluuloja ja tuodaan kestävä kehitys arki-
semmaksi ja ymmärrettävämmäksi.

Keke tykkää tarkastella faktoja, kerätä tietoa, 
tutkia ja käyttää löytämäänsä laboratoriossaan 
ajatuskokeiden tekemiseen. Keke ei etsi hyötyjä 
itselleen, vaan pyrkii tutkimuksillaan luomaan yh-
teistä  ja lisäämään tiedostamista. Keke on kuin 
Franciscus Assisilainen, joka halusi harmoniaa muun 
luonnon kanssa. Tarinan mukaan ”Frane” puhut-
teli lempeästi sutta, ja sai sen näin lopettamaan 
kyläläisten pelottelun. Keke on myös kuin kirjailija 
Rutger Bregman, joka kannustaa uskomaan tule-
vaisuuteen. Keke on kuin Gandhi (ehkä parempi).

Kaikkien halukkaitten kannattaa ryhtyä Kekeksi; 
altruisteista hollolalaiseen 58-vuotiaaseen Pent-
tiin. Kaikkien, jotka haluavat pyrkiä hyvään. Eli 
moninaisuus rikastaa keke-toiminnan. Oikeestihan 
kestävä kehitys on kaikkien asia, ei tiettyjen ih-
misten tai ammattiryhmien.






