


Citymaalaiset 
 

kaupunkilaisia, jotka haluavat elää maalla, luonnon keskellä,  
mutta pitää kiinni myös kaupunkielämästä





Osa monipaikkaisuutta 
 

Kun rekistereissä asuinpaikkoja on kullakin vain yksi, todellisuudessa moni asuu useassa 
paikassa. 

 
 Valtiovarainministeriön raportissa monipaikkaisuuden todetaan kasvavan. Tätä halutaan myös 

edistää: uudessa hallitusohjelmassa painotetaan uuden teknologian hyödyntämistä paikasta 
riippumattoman työskentelyn tukemiseksi.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160469


Suomalaiset ovat mieleltään citymaalaisia

Sitran kyselyssä 38 % vastaajista koki olevansa sekä maalaisia että kaupunkilaisia.

https://www.sitra.fi/uutiset/sitran-maamerkit-barometri-seuraa-suomalaisten-suhdetta-maaseutuun/


Citymaalaisuuden ajurit

1. Digitaalisuus 
2. Asumisen kalleus kaupungeissa 
3. Muuttuvat elämäntavat ja tilanteet 
4. Luontotrendi 





Mikä maaseudussa kiinnostaa kaupunkilaista?

Maaseudussa kiinnostaa ennen kaikkea luonto, rauha, hiljaisuus ja puhdas ilma.  
 
Halvemmat hinnat ja oma puutarha houkuttelevat myös.  
 
Citymaalaiseksi ryhtymisen edellytyksenä taas on ison kaupungin läheisyys  
ja hyvät liikenneyhteydet.





Keitä citymaalaiset ovat?

keski-ikäisiä ihmisiä ja vähän boheemimpaa osastoa 
- luova luokka liikkeellä





Citymaalaiset-työryhmä 
Tutkija, sosiaalipsykologi Sirkku Varjonen 
Brändi- ja konseptisuunni!elija Heli Mäenpää  
YYhteiskuntatieteilijä, luova kehi!äjä Pauliina Seppälä  
 
citymaalaiset@gmail.com

mailto:citymaalaiset@gmail.com




joukkorahoitus on kansainvälisesti 

vakiintunut rahoitusmuoto, jossa ihmiset 

osallistuvat yhdessä heille tärkeän 

hankkeen kuten palvelun, yhteisön, 

yrityksen, teoksen tai 

tuotekehitysprojektin, rahoittamiseen.  
 



JOUKKORAHOITUSTA on MONENLAISTA 

• osakesijoittamispohjaista 

• lainapohjaista 

• vastike- ja lahjoituspohjaista - kuten  Mesenaatissa





RAHANKERÄYSLUPA 

Tahot, kuten yleishyödylliset yhdistykset, 

joilla on poliisihallituksen myöntämä 

rahankeräyslupa, voivat hakea rahoitusta 

Mesenaatti.me -palvelun avulla luvan turvin 

ja sen asettamin ehdoin.  

Tällöin kyseessä on lahjoittaminen, ja 

hakijan ei tule tarjota vastiketta.  



RAHOITUSHAKU ILMAN RAHANKERÄYSLUPAA  

Mikäli hakijataholla ei ole rahankeräyslupaa,  

tulee sen tarjota rahoitukselle VASTIKE 



vastikkeeksi voi tarjota mitä tahansa 

projektin luonteelle ominaisia asioita 

vastike voi olla melkein mitä vain: 

- tavara, palvelu, elämys tai jäsenyys 



........................ näin toteutettua 

rahoitushakua voidaan verrata 

ennakkomyyntiin, tai 

mikrosponsorointiin 



mesenaatti on erilainen 

• suunniteltu suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan 

• täydentää nykyisiä rahoituspalveluja 

• suunnattu kaikenlaisille hankkeille 

• palvelee paikallisesti, valtakunnallisesti  

   ja kansainvälisesti 



• kulttuurihankkeet 

• yhteisölliset projektit 

• sosiaalialan hankkeet 

• tiede ja tutkimus 

• museot ja kulttuurilaitokset 

• tuotekehityshankkeet 

• uudet yritykset 

• innovaatiot ja keksinnöt 



• perustettu 2012 

• noin 600 hanketta 

• onnistumisprosentti +60% 

• rahoitusta yli 2 miljoonaa 

• summat tähän asti 1000-90 000 euroa 





• Kampanjakuva-1.JPGKampanjakuva-1.JPG



RAHOITUSSOPIMUS 

• on aina rahoittajan ja rahoituksen hakijan välinen 

• mesenaatin rooli on MEDIA 

• jos minimi täyttyy, niin rahoituksen voi nostaa 

• mikäli minimi ei täyty, rahoitushaku raukeaa  

• varat palautuvat rahoittajille 



HALPAA KUIN SAIPPUA 

• kampanjan käynnistäminen on maksutonta 

• Mesenaatti.me -palvelun provisio on  7%  

• maksupalvelun kulut ovat 3% 



• keskimäärin 40% rahoituksesta tulee hakijan omista 
piireistä 

• tavoita 10.000 ja heistä 500 rahoittaa 

• markkinoinnista on kuitenkin paljon muuta hyötyä 



JOUKKORAHOITUS ON ENEMMÄN 

• paikka ideoiden testaukselle 

• foorumi vuorovaikutukselle 

• mainio markkinointityökalu 

• mahdollisuus löytää yleisö 

• tapa sitouttaa 

• väline osallistaa

















joukkorahoitus ei ole raha-automaatti



Mesenaatti konsultoi, ota yhteyttä 

 pauliina@mesenaatti.me 

 tanja@mesenaatti.me 


