
Kesätyö

Karkkilan lukiolaiset ja koululaiset tarvitsevat kesätyötä. Usein vain muutama aktiivinen tai onnekas saa 
paikan. Karkkilan mallilla opiskelijat, yritykset ja innostuksen yhdistävä mekanismi voi organisoida kesätyö-
tä kaikille halukkaille. Opiskelijat kutsuvat yritykset aktiiviseen toimintaan, työtehtävät konseptoidaan ja 
paketoidaan, työtä tehdään porukassa. Kesän potti jaetaan tasan. Vihdoinkin saa ideoida ja uurastaa!

Kesätyöntekijä muuttuu luovaksi, ahkeraksi ja vastuulliseksi
Kesätyöntekijä haluaa uusia taitoja ja ymmärrystä, ja samalla hän haluaa vastuuta.  Jokainen yritys ja työnantaja  
haluaa saada ahkeran ja aikaansaavan työntekijän. Kesätyönantaja haluaa myös saada omaa työtään kehitetyksi, 
uusia työntekijöitä ja jatkajia. Karkkilan kaupungin alueen työnantajat voivat yhdessä kesätyöntekijöiden kanssa 
saada aikaan mullistavan innostuksen, josta hyötyvät lukio, yritykset ja kulttuuri . Kaupungin brändiarvo kohoaa ja 
kaupungista tulee haluttu pääkaupunkiseudun asuin- ja työpaikkakunta. 

Kesätyöllä tehdään Karkkilan kesä
Kesätyö tekee kesän lukiolaisille ja koululaisille.  Kun torille rakennettava ranskalainen kadunkulma toimii kesä-
työn peruspisteenä, on tori ja Karkkilan keskusta vilkas paikka koko ajan. Opiskelijoiden ylläpitämä kahvila, kirp-
pari ja tapahtuma-alue ovat selkeä paikka kaupunkilaisille ja matkailijoille viettää aikaa. Noin 50-100:lle opiskeli-
jalle tori ja oma tila ovat turvallinen paikka toimia ja saada vertaistukea työlleen.

Tori on luonteva paikka yrityksille ja kotitalouksille tilata kesätyöntekijöitä, netin ohessa. Matkaan voidaan lähet-
tää työpari tai ryhmä, riippuen työn luonteesta. Torilta voidaan aloittaa kaupunki- ja museokierrokset. Torilla 
nuoret voivat puhua matkailijoiden kanssa ja leikittää lapsia silloin, kun vanhemmat haluavat nauttia kahvilassa.

Aktiivinen kesätori, jonka kaupunki ja nuoret ovat rakentaneet yhdessä nuorisopajan ja yritysten kanssa, saa pal-
jon mediahuomiota. Matkailijoita saapuu torin tilaisuuksiin (ks. erillinen A5-esite Karkkilan ranskalainen kesä) eri 
teemoin ja kutsuin. Samalla opiskelijat saavat varautua kasvavaan kysyntään, ja he huomaavat yritteliäisyyden ja 
luovuuden olevan konkreettista ja tuottavaa. Kesätyö tuo mukanaan noin tuhat perheenjäsentä sparrausrinkiin.

Mitä Karkkila saa?
Karkkila saa torista elävän keskuksen, siitä tulee kaupunkilaisten olohuone. Kun samalla vauhditetaan polkupyöräilyä ja 
sähköpyöräilyä, saavat kaupunkilaiset liikuntaa ja autolla turha pörräily loppuu. Kun kaupunkilaiset ja matkailijat viipyvät 
torilla, he myös käyttävät alueen kauppoja ja palveluita. Karkkila saa Suomen aktiivisimmat koululaiset ja lukiolaiset, jotka
ovat tiedostavia, työtä pelkäämättömiä, yritteliäitä ja yrityskumppaniensa aktiivisia kehittäjiä. Karkkila saa myös uuden 
ilmapiirin, jossa kaupunkilaiset ovat aktiivisempia ja välittömään yhteistyöhön ryhtyviä.
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Action points:
• Karkkila kutsuu koolle lukion, yrittäjät ja suunnittelijat
• suunnittelu käyntiin nopeasti ja startup-mallilla
• torin ja muiden paikkojen käyttöluvat kuntoon
• kaupunki isännöi ja valtuuttaa johtoryhmän
• viranomais- ja ammattityötä annetaan kaupungilta
• kaupungin markkinointi myötäilee kesää 2015

• koulujen sitouttaminen, opet ja kodit mukaan
• yleisö- ja oppilastilaisuudet viikottain lauantaisin
• kolme suunnittelijaa lisää (TEM) ja projektille työtilat
• konseptointi alkaa viikolla 9, kesätyöt alkavat ma 1.6.2015
• kesätori ja ranskalainen kadunkulma valmiit la 30.5.2015
• kevätjuhlien jatkot ja kesän avaus torilla.

https://yhteiskunnallineninnovaatio.wordpress.com/esimerkit
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