osallistamistoimisto

Pauliina Seppälä,
Tanja Jänicke,
Petteri Niskanen,
Marko Tanninen
+ verkosto palvelumuotoilun
ja viestinnän asiantuntijoita

Yhteiskehittämisen, yhteisrahoittamisen ja innovatiivisten toiminta- ja osallisuusmallien rakentamisen
asiantuntijapalvelu. Aktionist toimii ihmisten,
organisaatioiden ja sosiaalisen median rajapinnassa.
Se luo yhteisöjä ja innovatiivisia osallistumisen kanavia.
Se auttaa kehittämään osallistavia prosesseja ja tarjoaa
niihin konkreettisia työkaluja. Aktionist on luonteva
yhteistyökumppani kunnille, järjestöille ja yrityksille.

Osallistamistoimisto
asiantuntijanasi
Palvelumuotoilemme, luennoimme, sparraamme
ja rakennamme tekniset ratkaisut.
Tanja: jakamistalous, kokeilukulttuuri, luovien
alojen kehitys, palvelumuotoilu, osallistaminen,
joukkoistaminen ja joukkorahoitus
Pauliina: digitaalisuuden tuoma toiminnan
rakennemuutos, osallistaminen, joukkoistaminen
ja joukkorahoitus
Petteri: asuinalueiden kehittäminen, osallisuuden
kehittäminen, yleishyödyllinen varainhankinta
Marko: digitaalisten ratkaisujen toteutus

Hyppää mukaan, ota yhteyttä,
niin suunnitellaan yhdessä!
me@mesenaatti.me

Osallistamistoimiston palvelut ja työkalut
Konsultointi ja sparraus
Aktionist tuottaa osallistumiseen liittyvää koulutusta, konsultointia ja sparrausta kunnille, järjestöille sekä yrityksille.
Aktionistiolaiset ovat myös innostavia, rakastettuja puhujia.
Mesenaatti.Pro
Mesenaatin osallistavan joukkorahoituksen työkalu
Mesenaatti.Pro tuo ihmiset ja organisaatiot yhteen.
Mesenaatti.Pro auttaa yhteiskehittämään ja tarjoaa ketterän
rahoitusinstrumentin uudenlaisen osallistavan toiminnan
tueksi. Mesenaatti.Pron avulla voit osallistaa haluamasi
tahot mukaan sekä toimijoiksi että rahoittajiksi ja rahoituspäätösten tekijöiksi.
yhteiskehittäminen • osallistava budjetointi • rahoituksen
hakeminen yhdelle tai useammalle hankkeelle • oman
rahoituksen jakaminen ketterästi, avoimesti ja läpinäkyvästi
• oman tai kumppanisi rahoituskierroksen lanseeraus
• tietyn teeman mukaisten joukkorahoituskampanjoiden
esitteleminen • näyttävä sitouttava sponsorointi
Illallinen Suomen taivaan alla
Tuhannet ihmiset yhteen tuova illallistapahtumien sarja, joka
laajeni Suomen 100-vuotis juhlavuoden vuoden kunniaksi
myös ympäri maailmaa Finnish Your Dinner -nimellä.
Toteuta Yhteisillallinen kunnassasi tai innosta kuntalaisia
järjestämään itse omia kaikille avoimia illallisia. Tarjoamme
valmiin illalliskonseptin, toteutusohjeet, oman verkkosivun,
ilmoittautumisjärjestelmät, ylläpidon ja asiakaspalvelun.
Siivouspäivä.com
Sadattuhannet suomalaiset tavoittava kirppis- ja kierrätyskarnevaali. Edistää ekologista elämäntapaa ja osallisuutta,
palvelee viranomaisia ja kansalaisia helpolla karttapohjaisella
alustalla.
Innosta kuntasi asukkaita kirppistelemään Siivouspäivinä.
Tarjoamme valmiin konseptin, toteutusohjeet, ilmoittautumisjärjestelmän sekä mahdollisuuden saada karttaan merkityksi
mm. kunnan omat kierrätyspisteet.
Siivouspäivä on myös merkittävä media. Yli 60 000 sitou
tuneen tykkääjän aktiviinen ekologiseen elämäntapaan
keskittynyt Facebook-yhteisö, jota voidaan käyttää eko
logisten asioiden viestikanavana.
Nappi Naapuri.fi
Naapurustojen uusi sosiaalinen media, joka auttaa ihmisiä
ottamaan käyttöön valtavan yhteisen resurssin: lähellä asuvat
toiset ihmiset. Kasvattaa sosiaalista pääomaa ja tehostaa
avun pyytämistä ja tarjoamista.
Kannusta kuntalaisia Napin käyttöön. Tarjoamme helppokäyttöisiä organisaatiotunnuksia. Voit käyttää Nappia omassa
viestinnässä, merkitse omilla tunnuksilla kartalle tapahtumia
ja kohtaa asukkaat paikallisesti.
Vapaamaa.fi
Lupamenettelystä - ilmoitusmenettelyyn. Elävä kunta koostuu
tapahtumista, mutta pitävätkö kuntalaiset niiden järjestämistä
liian raskaana. Vapaamaan eri tarkoituksiin räätälöitävä nettipalvelu mahdollistaa erilaiset pienet tapahtumat julkisessa
tilassa yhdellä ilmoituksella verkossa. Palvelua on pilotoitu
Rantakesä-konseptissa Helsingin kaupungin kanssa.

