KANSALAISTEN OSALLISUUS -kirja

Osallistuminen, osallisuus ja osallistaminen ovat tämän päivän retoriikkaa. Monissa kehittämishankkeissa, strategioissa ja suunnitelmissa lisätään osallisuutta ja osallistetaan erilaisia kansalaisia. Mutta mitä nämä käsitteet oikeastaan tarkoittavat? Mihin tällä toiminnalla oikeastaan pyrimme ja miten toimivia erilaiset tavat ovat? Tekeillä olevassa kirjassa vastataan kysymyksiin
monitieteisesti ja selkeästi. Tavoitteena on koota yhteen kirjoittajia, jotka tarkastelevat tutkimuksissaan ja arjen työssään kansalaisten osallistumista ja osallisuutta. Kirjassa käsitellään kansalaisten osallistumista ja osallisuutta sekä niiden yhteyttä hyvinvointiin. Teemoja tarkastellaan teoreettisesti ja teoriaa tuetaan konkreettisilla esimerkeillä elävästä elämästä.. Kirja tekee osallisuuteen ja osallistumiseen liittyvää tutkimusta ja kehittämistyötä näkyväksi. Teos voi toimia muun
muassa oppikirjana sekä kehittämistyönkäsikirjana.

Pyydämme teiltä kirjoitusta teokseen, jonka teemana on kansalaisten osallisuus. Teemaa voi lähestyä osallistumisen tai osallisuuden kautta. Kirjan sisältö käsittelee osallisuutta ja inkluusiota
edistävien tekijöitä. Näihin luetaan kuuluviksi muun muassa: 1) materiaaliset resurssit (toimeentulo, asuinolot), 2) sosiaaliset resurssit (sosiaaliset suhteet, sosiaalinen tuki), 3) kansalaisaktiivisuus (järjestötoiminta, poliittinen ja sosiaalinen toiminta, kansalais- ja vapaaehtoistoiminta, harrastukset) 4) palveluiden saatavuus ja saavutettavuus (pääsy palveluihin, kulkuyhteydet, internet)
ja 5) paikkaperustaisuus (paikalliset olosuhteet ja tarpeet, sujuva arki, yhteisöllisyys, turvallisuus
kotona ja kodinulkopuolella). Kirjoittajia toivotaan monilta eri tieteenaloilta. Teokseen kootaan
sekä teoriapohjaa että käytännön esimerkkejä. Kirjassa teoreettis-käsitteellistä tarkastelua avataan konkreettisilla ja kannustavilla esimerkeillä. Jopa niin, että kansalaiset itse kuvailevat osallisuuttaan, esim. ikäihmiset ja nuoret. Kirjoittaminen voi tapahtua myös eri toimijoista koostuvina
tiimeinä, jolloin teoria ja käytännön esimerkit nivoutuvat helpommin yhteen.
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Aikataulu:
Yhden sivun mittaiset abstraktit tulee toimittaa 30.5.2014 mennessä Katja Valkamalle
katja.valkama@uva.fi. Kirjoittajien ja käsiteltävien teemojen valinta tapahtuu 20.6.2014 mennessä. Syksyn aikana järjestetään kaksi työpajaa kirjoitustyön tueksi, toinen elokuussa ja toinen lokakuussa 2014. Kirjan käsikirjoitus on valmis vuoden 2014 lopussa.
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sekä kehittämispäällikkö Marja-Liisa Nevala) yhteistyönä.

