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Nuoret mukaan! -nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämishanke 
 

Nuoret mukaan! -nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämishankkeen tavoitteena on 

kehittää nuorten osallisuuden ja osallistumisen tapoja, vaikuttamismahdollisuuksia sekä lisätä yhteistyötä 

nuorten ja sekä kuntien nuorisotoimien välillä yhteisen tekemisen kautta. Nuorten osallisuuden ja 

vaikuttamismahdollisuuksien kehittämiselle on merkittävä tarve harvaan asutulla maaseudulla. Alueellisen 

hankkeen avulla on mahdollistettu tasapuolinen resurssi pienten kuntien nuorten ja nuorisotyön 

verkostoitumisen avuksi. 

Hankkeen aikana nuoria saatiin aktivoitua toimintoihin mukaan ja näin heidän ääntänsä myös enemmän 

kuuluville. Nuorilla on hyviä ajatuksia ja halua osallistua sekä vaikuttaa, kun heille antaa siihen 

mahdollisuuden. Nuorten osallisuutta, osallistumistapoja ja vaikutusmahdollisuuksia on hankkeen myötä 

saatu lisättyä alueella. Toimintoina ovat olleet suunnitelman mukaiset Nuorten Foorumit, nuorten 

vaikuttajaryhmän kokoaminen ja sen toiminnan koordinointi, sekä nuorisovaltuustojen kanssa tehty 

yhteistyö. Lisäksi on edistetty nuorten mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. 

Nuorten Foorumit, joita vuonna 2021 järjestettiin kolme, keräsivät yli kunta rajojen nuoria, 

nuorisotyöntekijöitä ja alueen päättäjiä paikalle. Digitaalisuutta alueella lisättiin Seppo.io -

pelillisyysalustalla, jota käytettiin aktiivisesti mahdollistaen erilaisia tapahtumia kuten Päihdeputki-Seppo-

peli, Nuorten joululahja -ideakilpailu (osallistuvan budjetoinnin menetelmää) ja erilaisia pienempiä 

kokonaisuuksia eri kunnissa.  

Nuorista on koottu oma alueellinen vaikuttajaryhmä, jonka avulla nuoret voivat toteuttaa omia projekteja 

ja osallistua siten oman elinympäristönsä kehittämiseen. Tämän ryhmän toiveista ja ideoista nousi 

kansainvälisyys, jonka myötä nuoret saivat toteuttaa kansainvälisen projektin yhdessä Portugalin kanssa. 

Kansainvälinen projekti on lisännyt myös muiden nuorten kiinnostusta alueellamme kansainväliseen 

toimintaan ja jatko projekteja on luvassa.  

Nuoria on tavoitettu toimintaan runsaasti ja merkittävin kohderyhmä nuorista on ollut 12–20-vuotiaat 

nuoret alueellamme. Yhteistyön lisääminen ja sosiaalisen median mukaan tuominen alueellisesti on tuonut 

myös enemmän tilaisuuksia nuorten äänen kuulemiseen. Nuorten osallisuus on lisääntynyt. Hanke on 

aktivoinut nuoria vaikuttamaan omaan ympäristönsä ja hyvinvointinsa kehittämiseen.  

Hanke jatkaa toimintaansa vuoden 2022, jolloin tullaan vahvasti jatkamaan kuntatasolla ja alueellisesti 

nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä sekä tiivistämään nuorisotyöntekijöiden 

yhteistyötä. Nuorten Foorumit saavat jatkoa hankkeen turvin ja ne pyritään tuomaan osaksi nuorisotyötä. 

Lisäksi hankealueen kuntiin tarjotaan Mikä vituttaa? -illat konseptia, jolla tavoitellaan negatiivisen energian 

valjastamista kehittämiseen kuntatasolla. Nuorisotyön materiaalipankki julkaistaan alkuvuodesta ja siten 

sitä päästään yhdessä vielä kehittämään lisää. 

 

Verkostoituminen 
 

Hanke käynnistyi vielä koronarajoituksien ollessa voimassa maaliskuussa 2021. Yhteistyö kuntien 

nuorisotoimiin aloitettiin joko puhelimitse tai Teams-palavereiden välityksellä. Nuorisovaltuustot ja nuoret 

tavattiin Teams-yhteyksin pääosin, osassa kunnista käytiin paikan päällä ja samalla toteutettiin 

Tulevaisuustyöpajoja. Pielavedellä käytiin myös tutustumassa nuoriin nuorisotiloilla grilli-illan merkeissä, 

jossa syntyi monta hienoa ideaa hankkeeseen liittyen. Tässä kohtaan sekä työntekijät että nuoret tulivat 

kuulluksi ja samalla tämän hetken tilanne kunnissa kartoitettua. 



 

Toimintoja alkuun rajoitti siis korona, mutta somen ja muutaman livekohtaamisen turvin hanke pääsi 

käynnistymään paikkakuntien tilanteiden kartoituksella ja vaikuttajaryhmän kokoamisella. 

Vaikuttajaryhmän nuoret ovat hankealueen paikkakunnilta ja innostuneita projektin omaisesta 

työskentelystä. Heti ensi tapaamisessa vaikuttajaryhmän nuorten kanssa selvisi, että nuoria kiinnostaa 

kansainvälisyys. Nuorisokeskus Metsäkartanolla Rautavaaralla löytyy tähän hyvin alueella osaamista ja 

yhteistyössä heidän kansainvälisyyskoordinaattorinsa kanssa lähdettiin opettamaan nuorille 

projektiosaamista kansainvälisen hankehakemuksen valmistelun myötä. 

Hankkeen alkuajasta aikaa kului myös verkostoitumiseen ja hankeyhteistyön käynnistämiseen. Verkostot 

muodostuivat hyviksi ja laajoiksi melko nopeasti, jota kautta monta hanketta eteenpäin vievää asiaa on 

saanut vauhtia. Nuorten vaikuttajaryhmien vetäjiä on muissa maakunnissa myös ja ohjaajien välisiä 

tapaamisia on hankkeen aikana ollut, joista on saanut hyviä ideoita työntueksi. Lisäksi hyviä 

hankeyhteistyökuvioita on useita, jota kautta on mahdollista tarjota nuorille enemmän osallistumisen ja 

vaikuttamisen mahdollisuuksia. Pohjois-Savon liiton nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -

hankkeen kanssa on keskusteltu aktiivisesti sekä vaihdettu tietoja ja ideoita.  

SavoGrown Mukana -Tulevaisuuden osallisuusmallit vuonna 2025 -hankkeen kanssa yhteistyötä on nuorten 

osalta on tehty läpi hankkeen ajan. Yhteistyössä on mietitty nuorten tavoittamista, eri väyliä nuorille 

vaikuttaa ja osallistua. Ennen joulua nuorille avattiin Seppo.io-pelillisyysalustalla Nuorten joululahja -

ideakilpailu, jossa jokaiseen hankealueen kuntaan on tarjolla nuorten projektille 300euroa käyttöön 

Mukana -hankkeen budjetista. Tällä kilpailulla opetettiin nuorille yhteistyön ja projektin kirjoittamisen 

taitoja, mistä on hyötyä opinnoissa ja tulevassa työelämässä. Ideakilpailu mukaili osallistuvan budjetoinnin 

toimintatapaa. Kunnissa ensin ideoitiin rahankäytölle kohteita ja sitten äänestettiin idea toteutukseen. 

Pelin avulla saatiin myös nuorille tietoa erilaista rahoitusvaihtoehdoista omien unelmien toteuttamisessa ja 

näytetiin, että heidän ideansa kuullaan ja niitä on mahdollista toteuttaa. Pelissä syntyi nuorten ideoista 

koko kylän nuorten pikkujoulut, pakohuonepeli tarvikkeineen, yönuokku sekä erityisempää ohjelmaa 

nuorisotiloille tarjoiluineen. Näin nuoret pääsivät järjestämään nuorille omannäköistä toimintaa. 

 

Nuorten Foorumi 
 

-Nuorten Foorumi on avoin tapahtuma alueen nuorille yli kuntarajojen 

-Nuoret ja päättäjiä sekä nuorisotyöntekijöitä kokoontuu yhteen saman teeman äärelle 

-Illan aikana työskennellään valitun teeman ympärillä, vietetään yhdessä aikaa ja syödään 

-Nuorten tuotoksia ja ääntä tuodaan ilmi foorumin jälkeen sosiaalisessa mediassa, painetuissa lehdissä sekä 

viestein nuorisotyöhön, kuntiin ja muille tarvittaville tahoille 

 

Nuorten Foorumit käynnistyivät kesäkuussa Teams-yhteydellä ja itse foorumi toteutettiin Seppo.io -

pelillisyysalustaa hyödyntäen. Nuoria Foorumille osallistui Keiteleeltä ja Pielavedeltä, joissa nuorisotilat 

muutoinkin olivat tuolloin auki. Suonenjoen nuorisotilat avattiin foorumia varten, mutta osallistujia ei 

ilmaantunut ja viime hetkellä Rautalammilla ohjaajan estymisen vuoksi tilat jouduttiin pitämään kiinni. 

Tervossa ja Vesannolla oli ennakkoilmoittautuminen, jolla kartoitettiin nuorten kiinnostus, mutta sinne ei 

ilmoittautumisia tullut eli tilat pysyivät suljettuina. Nuorten Foorumilla oli aiheena turvallisuus erilaisten 

tehtävien kautta. Osallistuneet nuoret tykkäsivät kovasti pelillisyydestä ja tehtävien tekoon he innostuivat 

hienosti. Pieni kilpailu toisten nuorten kanssa sekä nuorisotilojen tarjoilut saivat nuoret tykkäämään 



 

foorumista. Tässä foorumissa nuoret pääsivät tutustumaan Seppo.io -alustaan, joka on hyvin 

käyttökelpoinen nuorten parissa monenlaisessa toiminnassa sekä etätapahtumissa, että livekohtaamisten 

lisänä. 

Seuraava Nuorten Foorumi 

päästiin järjestämään 

Vesannolla livenä teemalla 

kiusaaminen. MLL:n 

Selviydytään kiusaamisesta -

hanke oli yhteistyössä 

tapahtuman työpajojen 

järjestämisessä. Tämän 

foorumin teema nousi nuorelta 

hankkeen somekyselyssä. Nyt 

Nuorten Foorumi tavoitti 

nuoria neljältä eri 

paikkakunnalta yhteensä 26 

nuorta, 3 nuorisotyöntekijää 

sekä kunnan 

sivistyslautakunnan 

puheenjohtajan paikalle.  

           Vesannolla Nuorten Foorumi Yökahvilalla syyskuussa 2021. 

Nuoret selkeästi ovat innostuneita verkostoitumaan yli kuntarajojen ja tulemaan paikan päälle kohtaamaan 

toisia. Paitsi teema oli varmasti useita nuoria koskettava, mutta kyllä tapahtuman ilmoittautumiset 

lisääntyivät merkityksellisesti, kun nuoret keskenään puhuivat tarjoiluista. Nuorten paikalle saaminen 

onnistuu parhaiten tarjoilujen kautta ja onhan iltatapahtumassa koulupäivän jälkeen hyväkin olla purtavaa 

tarjolla.  Kauttaaltaan palaute foorumista oli hyvää ja nuoret ehdottomasti toivovat lisää näitä.  

”Parasta on se, että asioista keskustellaan ja tuodaan ilmi omia mielipiteitä. Minulle tuli tunne, että oikeasti 

kuunnellaan, mitä on sanottavana. Tärkeää oli myös, että sai kuunnella toisten kokemuksia” Nuorten 

Foorumille osallistunut nuori. 

Hankkeen aikana toteutui vielä Nuorten Foorumi Tervossa 2.12.2021. Tämän illan teemana oli ilmasto ja 

yhteistyössä Mansikka ry:n Ekotekoja-hanke sekä apukäsinä myös Mansikan oma OSPA -hanke. Tapahtuma 

keräsi 51 nuorta osallistumaan 6 eri paikkakunnalta, 9 nuorisotyöntekijää ja 4 valtuutettua (3 eri kunnasta) 

sekä Nilakan alueen ympäristötarkastajan. Nuoret pääsivät työskentelemään työpajoissa, joista yhdessä oli 

Elsi Kataisen videotervehdys nuorille ja myös nuoret saivat esittää päättäjille kysymyksiä ilmastoon liittyen, 

nämä esitettiin jo paikan päällä olleille sekä vielä sähköpostitse laajalle joukolle hankealueen (+Leppävirta) 

valtuutettuja. Illasta koostettiin Manifesti, joka myös lähti laajalle jakeluun. Nuoret viihtyivät Foorumilla ja 

monelle se oli merkittävä kohtaaminen muiden paikkakuntien nuorten kanssa. Media kiinnostui myös 

tapahtumasta ja siitä uutisoitiinkin Sisä-Savon lehdessä, Soisalon seudun lehdessä sekä Pielavesi-Keitele -

lehdessä. Lisäksi myös teema nostettiin esille OSPA-hankkeen uutiskirjeessä ja Mansikan ajankohtaiset 

osiossa. 

Nuorten Foorumit ovat monelle nuorelle tarjonneet yhdessä olemista toisten nuorten kanssa ja ensimmäisiä 

kohtaamisia tapaamisissa myös muiden kuntien nuorten kanssa. Tervoon foorumille ilmoittautui nuori, joka 

rohkaistui ensimmäistä kertaa tämänkaltaiseen toimintaan ja illan päätteeksi hän tuli kätellen kiittämään 

mahtavasta illasta ja toivoi pääsevänsä myös toisten tapahtumaan. 



 

Digitaalinen nuorisotyö 
 

Digitaalinen nuorisotyö oli kehittynyt kunnissa melko pitkälle jo koronan myötä, ja erilaisia tapoja kohdata 

nuoret oli jo käytössä melko laajasti. Pienissä kunnissa ei kuitenkaan Discord-alusta ja muut digitaalisen 

osallistamisen tavat tavoittaneet nuoria kovinkaan laajasti. Myös Bittiliiga.fi pelillisyyttä oli jo hankittu 

osaan kunnista vaihtelevalla menestyksellä saaden nuoria innostumaan. Nuoristyöntekijät käyttävät 

nuorten kanssa Instagramia, Whatsappia (on myös nuorilla nuoristyön kanssa ryhmiä siellä), Snapchattia 

sekä osassa paikkakunnista myös TikTokia. Alueellisen kanavan nuoret kokivat melko haasteelliseksi sekä 

lisäksi tiedustelussa he toivat esille sitä, että nuoret itse eivät esimerkiksi TikTokiin materiaalia juurikaan tee 

vaan enemmänkin seuraavat sieltä muiden tekemää. Näin digitaalisen osallistumisen ja vaikuttamisen 

kanavia ei heti lähdetty tuottamaan lisää vaan ensin kartoittamaan jo olemassa olevia. Hankkeelle luotiin 

Instagram-tili, jonne tavoitellaan nuoria seuraajiksi ja sitä kautta hankkeen toiminnoista myös viestitään. 

Seppo.io -pelillisyysalustan käyttö nuorisotyössä on myös uudenlainen kanava, jonka kautta on mahdollista 

vaikuttaa ja toimia sekä kerätä tietoa. Tästä pelillisyydestä nuoret kovasti innostuvat. 

Seppo.io-pelillisyysalustaa hyödynnettiin Nuorten Foorumilla kesäkuussa. Samaiselta alustalta löytyi myös 

Lahden nuorisotyön tekemä päihdeputki-Seppo peli, jota nuorisotyössä voidaan käyttää ehkäisevän 

päihdetyön viikolla tiedon lisäämisessä nuorille aiheesta. Nuoret tykkäsivät pelata Seppo.io-alustalla, joten 

yhteistyössä nuorisotoimien kanssa muokattiin peli ja tarjottiin se hankealueen kunnissa (mukaan lähti 5 

kuntaa) nuorille pelattavaksi ehkäisevän päihdetyönviikolla. Näin kaikissa kunnissa nuoret saavat saman 

tiedon digitaalisesta pelaamisesta, energiajuomista, tupakasta/nuuskasta, alkoholista ja huumausaineista. 

Nämä usein ovat syrjäytymiseenkin johtavia tekijöitä, mikäli näiden suhteen nuorelle muodostuu 

riippuvuuksia ja siksikin tiedon lisääminen aiheesta on tärkeää. Lisäksi pelialustaa hyödynnettiin Nuorten 

joululahjaideakilpailussa, kaupunkiseikkailupäivässä sekä muissa pienemmissä kohteissa hankkeen aikana. 

 

Nuorten vaikuttajaryhmä ja kansainvälisyys 
 

Nuorten vaikuttajaryhmään ilmoittautui nuoria kaikilta paikkakunnilta ja heidän yhdeksi keskeiseksi 

teemaksi osallisuuden ja vaikuttamisen lisäämiseen nousi kansainvälisyys, jonka myötä nuoret kirjoittivatkin 

kansainvälisyyshankesuunnitelman koordinaattorien ohjauksessa. Vaikuttajaryhmän toiminta tämän 

vuoden aikana keskittyi pitkälti kansainvälisyyden ympärille, mutta he myös vastailivat aktiivisesti heille 

esitettyihin kysymyksiin liittyen nuorten asioihin. 

”Uskon että vaikuttamisen kautta saadaan 

luotua enemmän sitä tulevaisuutta, mitä 

meidän vaikuttamisen kohderyhmät 

haluaisivat, koska välttämättä joku tietty 

asia ei tule ilmi muulla tavalla niin hyvin 

kuin suoraan meiltä. joukolla on aina 

isompi ja kuuluvampi ääni. Lähtökohtana 

on siis tehdä hyvää, eli löytää uusia 

ratkaisuja, jotka miellyttävät ja puoltavat 

nuorien (ja vanhempienkin) elinympäristön 

rakennetta.” Vaikuttajaryhmän toimintaan 

osallistunut nuori. 

Kuva: Metsäkartanolla syksyllä 2021. 



 

Nuorten leirit eivät toteutuneet hankkeen aikana alkuperäisen suunnitelman mukaan lyhennetyn 

hankeajan ja niukan rahoituksen vuoksi. Leirimuotoinen toiminta kutenkin toteutui, kun 10 nuorta kävi 

Metsäkartanolla yhden yön reissulla opettelemassa projektin saloja. Kansainvälisyyden lisääminen opettaa 

nuorille projektin kirjoittamisen taitoa, he saavat uusi ystäviä sekä Suomesta että ulkomailta. Nuorten 

itsevarmuus lisääntyy sekä usealle nuorelle kansainvälinen vaihto on ensimmäinen tilanne oikeasti käyttää 

kielitaitoa. Nuoret päättivät yhdessä projektin teeman, joka oli nuorten hyvinvointi, mielenterveysasiat, 

stressistä palautuminen ja ystävyys. He myös sitoutuneesti kirjoittivat projektia ja suunnittelivat itse 

ohjelman projektiviikolle sekä Metsäkartanolla että useammassa Teams-tapaamisessa. Kumppanimaat 

olivat Saksa ja Portugali aluksi, mutta heikentyneen koronatilanteen vuoksi Saksa joutui jäämään pois. 

Tämä nuorten projekti sai rahoituksen Erasmus + -ohjelmasta ja toteutui Metsäkartanolla suomalaisten ja 

portugalilaisten yhteistyönä tammikuussa 2022 viikon mittaisena leirinä.  

Nuoret oppivat leirin aikana tärkeitä taitoja kuten ”Englannin puhumista ja vuorovaikutustaitoja” ja              

”Kuuntelemaan enemmän muita ja huomaamaan muiden tunteita”. 

Lisäksi palautteessa leiristä nuoret kertoivat, että kannustaisivat myös kaveriaan kansainväliseen 

vaihtokokemukseen: ”Todellakin osallistut! Leiri metsäkartanolla oli yksi elämäni parhaista viikoista enkä 

kadu tippaakaan siihen lähtemistä. Opin paljon uutta ja sain kavereita” ja ”Sanoisin varmastikin että kv-

toiminta tarjoaa mahdollisuuksia avarakatseisempaan maailmaan, tuo elämyksellisiä kokemuksia, 

itsevarmuutta huimasti, kielitaitoa, uusia asioita maan kulttuurista ja oman maan ryhmästä!”. 

 

Myös huoltajien palaute nuoriensa leiriviikosta oli pelkkää positiivista ja eräs huoltaja kertoi nuorensa 

olleen leirin jälkeen paljon iloisempi ja puheliaampi. Nuoret olivat kertoneet myös kotonaan leirin olleen 

elämänsä paras viikko sekä moni huoltaja toivoi myös muiden nuorille rohkeutta ja mahdollisuuksia lähteä 

tällaiseen toimintaan mukaan. 

 

 

Kuva 1. Nuoret tykkäsivät tanssia yhdessä vapaa-ajalla. Kuva 2. Nuoret työpajassa stressistä 

keskustelemassa.  

  



 

Nuorisovaltuustojen ja nuorisotyön kanssa yhteistyö 
 

Tervossa ei ollut nuorisovaltuustotoimintaa lainkaan hankkeen käynnistyessä. Pienellä innostuksella ja 

tuella nuoria löytyi 8 mukaan toimintaan ja nuorisovaltuustotoiminnan käynnistyminen oli mahdollista. 

Hankeen myötä nuorisovaltuusto on saanut tukea toimintasäännön, kokouksien ja nuorten ideoiden 

eteenpäin viemiseksi. Vesannon nuorisovaltuusto oli toiminnassa, mutta paikkakunnalta muuttojen vuoksi 

senkin toiminta oli kuihtua. Hanke antoi myös Vesannon nuorisovaltuustolle tukea ja ohjausta ja sielläkin 5 

nuoren nuorisovaltuusto on päässyt aloittamaan toimintaansa. Molempien paikkakuntien 

nuorisovaltuustoille luotiin nuorten kanssa yhteistyössä vuosikellot ja toimintasäännöt. Nuoret ovat 

innostuneita ja kiinnostuneita oppimaan vaikuttamisesta. 

 

Kuva: Tervon nuorisovaltuuston ensimmäinen kokous nuorisotiloilla syksyllä 2021. 

 

Nuorisotyön kanssa yhteistyö on ollut hyvää ja tiivistä. He ovat kokeneet lisäresurssin hyväksi. Nuorisotyön 

toivoma ideapankki on myös muodostumassa yhteistyössä Itä-Suomen nuorisotyön aluekoordinaattorin 

kanssa. Nuorisotyön kentällä on paljon materiaalia ja perustyön ohella työn kehittämiseen ei ole aikaa. 

Nuorisotyön ideapankin avulla on tarkoitus jakaa hyviä käytänteitä ja nuorisotyön toimivia malleja pienissä 

paikkakunnissa. Varsinaista verkostoitumista on nuorten foorumien työpajojen merkeissä ollut muutamien 

työntekijöiden kesken, mutta alkuun enemmänkin tuki on kohdentunut paikkakuntakohtaisesti 

nuorisotyöntekijöille. Ideapankki on rakentunut hyvälle mallille Padlet-alustalle, jossa materiaali on koottu 

vuosikellon mukaan ja näin nopeasti löydettävissä ns. ajankohtaiset aiheet. Tuolta ideapankista on linkkejä 

toisiin materiaaleihin sekä auki kirjoitettuja toimintapoja, joita toiset käyttäjät voivat kommentoida ja sitä 

myös toivotaan. Näin seuraavan on helpompi hahmottaa toiminnon käytettävyyttä omassa kunnassaan. 

 

Nuoret mukaan! -hanke tapahtumissa, mediassa ja sosiaalisessa mediassa 
 

Maaseudun uusi aika -Maaseutututkijatapaaminen järjestettiin elokuussa virtuaalitapahtumana. 

Tutkijatapaamisen teemana oli osallisuus. Tutkijatapaamisen valmisteltiin yhdessä Ospa- ja Ekotekoja-



 

hankkeiden kanssa abstrakti ja esitys aiheesta sosiaalinen kestävyys ja konkreettiset tavat edistää 

osallisuutta maaseudulla. 

Leader-ajankohtaispäivät järjestettiin marraskuussa myös etätapaamisena ja siellä yhdessä 

teemahuoneessa oli aiheena nuoret. Nuoret mukaan! -hanke pääsi esittäytymään tuolla ja kertomaan 

nuorten tavoittamisesta sekä heidän aktivoimisestaan toimintaan. Tuon tapaamisen kautta verkostot taas 

laajenivat ja kyselyitä tarkemmista hanketoiminnoista tuli myös. 

Hankkeen kanssa yhteistyössä tiiviisti toimi Nuoriso Leader -somettaja lokakuusta joulukuun loppuun. 

Mansikka ry palkkasi nuoren töihin ja hän sai arvokasta työkokemusta merkittäväksi omaan CV:hen sekä 

hankkeen Instagram-tili saatiin toimivaksi tavaksi tavoittaa nuoria. Tili ennen somettajan yhteistyöhön tuloa 

tavoitti lähinnä toisia hankkeita ja aikuisia. Aktiivinen somettaminen suunnitelman mukaan tuotti nuoria 

seuraajia hankealueen kunnista hienosti sekä sai heidät sitoutumaan tiliin (eli tykkäämään ja katsomaan 

julkaisut). Somettajan kanssa yhteistyössä esiteltiin mm. kuntien harrastusporukoita eli erilaisia 

osallistumisen tapoja harrastuksien kautta, toteutettiin aarrejahti muutamalla paikkakunnalla, jonka myötä 

saimme nuoria liikkumaan ja lisäksi myös Mukana- hankkeen kanssa yhteistyössä ollut Nuorten joululahja -

ideakilpailun äänestys tapahtui Instagram-tilillä.  

Hankkeen aikana paikallislehdet tarttuivat juttuvinkkeihin 

hankkeen toiminnoista. Nuorten Foorumit ja Metsäkartanon 

leiriviikko olivat useasti lehdissä esillä. Myös Radio Sandels 

lähetti suoran haastattelun Nuoret mukaan! -hankkeen toimista 

kansainvälisyyden parissa Metsäkartanoviikolta. 

 

 

 

 

 

Kuva: Pielavesi-Keitele lehdessä hankkeen toiminnoista juttu. 

 

Hankkeen vaikutukset  
 

Nuoria tavoitettiin hankkeen aikana lähes 500 livekohtaamisissa ja Teams-yhteyksillä lähes 100 nuorta. 

Lisäksi somessa nuoria tavoitetaan säännöllisesti vaihtelevia määriä. Hankkeella on Instagram-tili ja 

seuraajia tilillä on nyt lähes 380. Tilin seuraajat ovat hankealueen nuoria, joten heitä tilin kautta tavoittaa. 

 

KOHTAAMINEN TAVOITETUTTUJEN NUORTEN 
MÄÄRÄ 

LIVE 498 
TEAMS 94 
YHTEENSÄ 592 

 

 



 

Tulevaisuustyöpajoissa nuoret tulivat kuulluiksi omien haaveidensa osalta, ja samalla päästiin 

keskustelemaan nuorten ajatuksista kehittää omaa kuntaansa, nuorisovaltuuston perustamisesta kuntaan 

ja hankkeen toiminnoista sekä siitä kuinka ne voivat olla apuna edellä mainituissa asioissa.  

Nuorten Foorumit ovat olleet mieluisia tapaamisia nuorille toisten paikkakuntien nuorten kanssa. He 

tulevat siellä kuulluksi, voivat saada uusia ystäviä ja kokemuksia. Näitä nuoret toivovat lisää. Tapahtumiin 

on nuorisotyöntekijät sekä päättäjät myös kutsuttu hankealueelta, ja heitäkin on enemmän alkanut näkyä 

itse tapahtumassa. Nuorten Foorumit ovat kiinnostaneet hyvin myös mediaa ja lehtijuttujakin tästä on 

saatu sekä aina päättäjille sekä nuorisotyöhön mennyt teeman mukainen kooste illasta. 

” Nuorten Foorumin illan aikana omissa nuorissa näkee oikein kasvun. Alkuillasta he ovat omassa tiiviissä ja 

tutussa porukassaan, mutta illan päätteeksi he ovat löytäneet uusia ystäviä ja hajaantuneet osin myös 

omasta porukastaan. Se on aivan ihana huomata, kuinka he rohkeasti hakevat uusia ystäviä ja lähtevät 

myös tutustumaan.” -Nuorten Foorumille osallistunut nuorisotyöntekijä. 

Päihdeputki-Seppo-pelillisyysalustan hyödyntäminen ehkäisevän päihdetyön viikolla tarjosi 5 kunnan 6-9-

luokkalaisille nuorille mobiililaitteella pelattavan pelin. Koska digitaalinen pelaaminen, alkoholi ja huumeet 

ovat merkittävä tekijä syrjäytymiseen, on näistä hyvä olla saatavilla tietoa ja ennaltaehkäistä nuorten 

riippuvuuksia. Päihdeputki-Seppo peli koettiin nuorten keskuudessa hyväksi ja toimivaksi tavaksi oppia. 

Esimerkiksi Pielavedellä peliä pelasi 2 päivän aikana 80 joukkuetta ja pelin tehtäviin saatiin vastauksia 4530 

kappaletta. Seppo.io-pelillisyysalusta on siis toimiva tapa saada tietoa nuorille sekä heidän tuottamaansa 

tietoa kerättyä. 

Nuorisotyöntekijöiden yhteistyö on alkanut ja erityinen tulos tässä vaiheessa on pienillä resursseilla 

työskentelevien nuorisotyöntekijöiden luottamuksen saaminen ja heidän kanssaan suoraan tehty yhteistyö. 

Nuorisotyön ideatyöpankki on lähtenyt muodostumaan yhteistyötahojen kanssa ja myös 

nuorisotyöntekijöitä on tähän osallistettu. 

Hankeyhteistyöt, erilaiset tapahtumat ja sosiaalinen media ovat tuoneet hankkeelle paitsi näkyvyyttä myös 

nuorille lisää mahdollisuuksia saada osallistua ja vaikuttaa. Kansainvälisyyden ensimmäinen alkanut projekti 

on yksi merkittävimmistä esimerkeistä yhteistyöstä ja sen tuomista mahdollisuuksista hankealueen nuorille. 

Hankkeen budjetti oli niukka ja tämän vuoksi esimerkiksi yhdelle foorumille pyydettiin nuorisotyöstä 

yhteistyötä nuorten paikalle saamiseksi. Koska nuorisotyössä ei myöskään ole ylimääräisiä resursseja jäi 

valitettavasti yhden kunnan nuorille markkinoimatta täysin foorumia. Budjetti ei myöskään sallinut 

ulkopuolisia kouluttajia eikä esiintyjiä, joten tapahtumien järjestelyjen suhteen täytyi pidättäytyä 

hankeyhteistyössä ja löytää oikeanlaiset yhteistyötahot. 

 

Jatkotoimenpide-ehdotukset 
 

Hanke jatkaa toimintaansa vuoden 2022, jolloin tullaan vahvasti jatkamaan kuntatasolla ja alueellisesti 

nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä sekä tiivistämään nuorisotyöntekijöiden 

yhteistyötä. Nuorten Foorumit saavat jatkoa hankkeen turvin ja ne pyritään tuomaan osaksi nuorisotyötä. 

Lisäksi hankealueen kuntiin tarjotaan Mikä vituttaa? -illat konseptia, jolla tavoitellaan negatiivisen energian 

valjastamista kehittämiseen kuntatasolla. Nuorisotyön ideapankki julkaistaan alkuvuodesta ja siten sitä 

päästään yhdessä vielä kehittämään lisää. 

Optiovuosi antaa mahdollisuuden juurruttaa toimintaa nuorten sekä nuorisotoimien keskuuteen 

vahvemmin. Nuorisotoimien välistä yhteistyötä on edistetty mm. Nuorten foorumeiden 



 

nuorisotyöntekijöiden työpajoissa ja edelleen tullaan jatkamaan alueemme nuorisotyön yhteistyön 

lisäämistä. 

Nuorten kansainvälisyyden edistäminen jatkuu nuorten ryhmän kesken vastavierailulla Portugaliin. Tämän  

pilottiprojektin myötä alueellamme saadaan lisää nuoria innostumaan kansainvälisistä projekteista ja 

nuoret saavat näihin tukea optiovuonna hankkeelta. Lisäksi tarjotaan alueen muille toimijoille 

mahdollisuutta osallistua luomaan nuorille kansainvälisyyden mahdollisuuksia. 

Nuorten Foorumit jatkuvat optiovuoden aikana, jolloin niiden järjestämiseen tullaan ottamaan entistä 

tiiviimmin kuntien nuorisotyötä ja -valtuustoja mukaan toimintaan. Nuorten foorumeilla jatketaan myös 

nuorisotyöntekijöiden yhteisiä työpajoja, joilla edistetään tuntemista, vuoropuhelua ja ideointia yhteisten 

toimintojen lisäämiseksi. 

Tervon ja Vesannon perustetut nuorisovaltuustot jatkavat toimintaansa aikuisen ohjauksessa. Molempiin 

nuorisovaltuustoihin on nuorille saatu into toimia ja tehdä asioita sekä toimintasuunnitelma, jonka pohjalta 

he toimivat. Lisäksi muiden nuorisovaltuustojen kanssa tullaan jatkamaan yhteistyötä mm. päättäjien ja 

nuorten vuoropuhelun lisäämiseksi. 

 


