
We had no money,  
the city was bankrupt,  
it was filled with  
cockroaches, a lot of  
rats, it was a bit gritty, 
and it was cheap to live 
here, really cheap.  
You can have a  
bookstore job and  
a little apartment  
in the East Village. 



Toisistaan irralliset 
asiat voivat myöhemmin  
yhdistyä uudeksi 
hyväksi kokonaisuudeksi.







Ei voi tietää mistä 
 tulee iso:  

tulevaisuutta ei voi  
tietää,  koska sitä ei 
 ole olemassa, vielä.  

Se tehdään,  
joka päivä. 

Alussa pitää  
itse raivata  

koko kenttä 

Jossain vaiheessa  
isot toimijat  

tulevat mukaan 
 

Asiat myös lakkaavat.  
Tulee uusia.



Tulevaisuuden  
ennakointi =  

faktat  
+ mielikuvitus. 

(Elina Hiltunen)

Voi miettiä  
30 % nykyhetkeä,  

70 % tulevaisuutta.



Jos  nyt  kaikki paikat tuntuvat olevan varattuja, 
maailmaan avautuu koko ajan uutta tilaa. Maailma on koko ajan 
liikkeessä, muutoksessa. Aina tulee uusi tila, uutta happea, uusia  

mahdollisuuksia. 



Taaksepäin rakentaminen,  
backcasting:  

 
Aloitetaan unelmasta,  

ja sitten aletaan  
kuvitella taaksepäin 

polkuja.



Voi olla että pitää aloittaa  
monta kertaa alusta.  

Läpi elämän.  
Koskaan ei ole valmis. 



Mun tarina 

Patti Smith -hetki.  
 

Irralliset palaset 
loksahtavat yhteen. 

 
Taustalla, kuten  

monella: uskalluksen 
puute.  



Yksi hiljaisen signaalin  
kuulostelutapa: 
Mitä on pinnan alla ja odottaa  
purkautumiskanavia? 
 
Refugee Hospitality Club 
Ei leikkirahaa 
 
Joukkoistamista,  
yhteisöllistä luomista. 
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Yksi hiljaisen signaalin  
kuulostelutapa: 

Millaisia toimintatapoja  
on syntynyt, ja  

miten ne monistuvat? 
Mitä uutta teknologiaa on 

ja mitä sillä voidaan tehdä? 
 

Siivouspäivä 
Nappi Naapuri 

 
Joukkoistamista,  

yhteisöllistä luomista. 







Yksi hiljaisen signaalin kuulostelutapa: 
Millaiseen maailmaan me voisimme 
olemme menossa uuden teknologian  
takia/ansiosta? 
 
Mesenaatti.me 
Nappi Naapuri 
 
Visio uudenlaisesta osallistumisen  
yhteiskunnasta.  
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Yhteiskunnast tuli 
 ja ei tullut kuten 

kuvittelimme. 

Olimme joskus 
oikeaan aikaan,  
joskus väärään. 

Paljon 
projektinalkuja 

joista ei tullut 
mitään. Jatkuvaa 

kehittelyä.  
 

On uusien siirtojen 
aika. 

 Eri ihmisillä on eri 
roolit eri vaiheissa 

trendejä.



Uusia alkuja. 
Kehittelyä, kokeilua.  

Oppien hyödyntämistä. 
Johonkin vanhaan palaamista. 

 
Uusia yhdistelmiä jo opitusta.  

 
Joidenkin taitojen aloittamista 

ihan alusta.  
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Elämä on virtaa, mikään ei ole  
lopullista. Elementit yhdistyvät 

toisiinsa. Tulee uusia alkuja, kunnes 
ne yhdistyvät aikaisempaan. 

 
Tärkeintä on lähteä mille vain polulle. 

Ja olla herkkä.  



Ensin lähtisin siitä mitä  
oikeasti haluaa.  

Muuten voi jäädä vaivaamaan.  
Alaspäin pääsee kyllä. 


