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Nuoret mukaan! -nuorten osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämishanke on
käynnistynyt maaliskuussa 2021, josta toinen osa hanketta käynnistyi 1.3.2022. Tämä
väliraportti käsittää hankkeen toisen osan.

Hankkeen toinen vuosi käynnistyi yli kuntarajojen nuoria kooten yhteen Nuorten Foorumilla
maaliskuussa Pielavedellä. Mikä vituttaa? -iltojen kiertue kuudella paikkakunnalla sai
konkreettisia asioita aikaan, kun nuoria kuultiin paikkakuntakohtaisesti. Keväällä myös
nuoret saivat oman äänensä kuuluviin videotallentein Posote20-webinaarissa, jossa
käsiteltiin perhekeskusta ja kuulijoita oli lähes 300. Lisäksi yhteistyö webinaari järjestettiin
myös OSPA ja Mukana -hankkeiden kanssa, jossa oli nuorten osallisuus kärkiteemana.
Nuoret mukaan! -hankkeen toinen toimintavuosi sai vaikuttajaryhmän toiminnasta
säännöllistä ja kansainvälisyys kokemuksia pääsi kokemaan yhä useampi nuori.

Tiivistelmä

Kuvassa Nuorten Foorumilta 15.9.2022 nuorten palautetta.



Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on vuoden 2022
ajan ollut
-Nuorten osallisuuden ja
osallistumistapojen kehittäminen
-Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien
lisääminen
-Yhteistyön lisääminen kuntien nuorten ja
nuorisotoimien välillä yhteisen tekemisen
kautta sekä löytää uusia toimintatapoja
nuorisotyön tekemiseksi
-Lisätä kansainvälisyyden mahdollisuuksia
hankekunnissa 

Tavoitteet ovat jokainen toteutuneet hyvin
tai osittain. Ensimmäisen toimintavuoden
pohja on näkynyt tässä toisessa vuodessa
siinä, että nuoret ovat toiminnoista olleet jo
valmiiksi innostuneita ja kiinnostuneita.

Myös yhteistyöverkostojen ollessa jo laajat
on verkostoitumiselta jäänyt tilaa toteuttaa
erilaisia nopeallakin tahdilla tulleita
yhteistyöehdotuksia nuorten osallisuuden ja
vaikuttamismahdollisuuksien äärellä.
Toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi on
ollut helppo löytää ja toteuttaa
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

"On
tavannut
uusia
ihmisiä ja
luonut
kultaisia
muistoja"

10/22 hankepalautetta nuorilta,
kerätty Forms.kyselyllä



Toiminnot

Nuoret mukaan! -hankkeen hankesuunnitelman mukaiset toiminnot toteutuivat. Seuraavassa
lyhyet introt toimintoihin ja lisätietoa näistä.

Nuorten Foorumit Mikä vituttaa? -
illat

Vaikuttajaryhmä

Keväällä 2022 järjestettiin
nuorten foorumi, jonka
teemana oli Tulevaisuus.
Nuoria kokoontui lähes 40
Pielavedelle
nuorisotyöntekijöiden ja
päättäjien kanssa
tulevaisuus-työpajoihin.

Syksyllä 2022 Nuorten
Foorumilla teemana oli
Kaveritaidot ja ystävyys
Keiteleellä. Nuoria saapui
paikalle 30 ja lisäksi
mukana oli SPR:n
Kaveritaitoja-hanke,
nuorisotyöntekijöitä ja
päättäjiä.

Mikä vituttaa? -illat kiertue
järjestettiin yhteistyössä
Mukana-hankkeen ja Nuoret
pohjoissavolaiset
tulevaisuudentekijät-
hankkeen sekä kuntien
nuorisotoimien kanssa.
Kävimme kuudella
paikkakunnalla ja
tavoitimme 100 nuorta
iltoihin. 

Syyskuussa järjestettiin
myös toimintamallia
käsittelevä webinaari: Mikä
vituttaa? -ilta meillekin?
yhdessä Mukana-hankkeen
kanssa.

Nuorten vaikuttajaryhmä
aloitti toimintansa keväällä
2022 uudella
kokoonpanolla. Kokoustaen
säännöllisesti ja innolla
vuoden 2022.

Kokouksissa luotiin ohjeita
toimintaan, perehdyttiin
hankemaailmaan sekä
ideoitiin omaa projektia.

Vaikuttajaryhmän oma
projekti Nuorten
olympialaiset (tapahtuma
joulukuussa Rautalammilla)
sai Euroopan nuorison
teemavuoden
mikrorahoitusta 1000e.

Nuoret mukaan! -Nuorten osallisuuden ja
vaikuttamismahdollisuuksien kehittämishanke



Toiminnot

Nuorten
kansainvälisyyden
lisääminen

Osallisuus Vaikuttaminen

Nuoret pääsivät
toteuttamaan
kansainvälisyysvaihdon
toisen osan eli vierailemaan
Portugalissa. Toinen
nuorisoryhmä pääsi
alueeltamme tutustumaan
Irlantiin ja sai myös heidät
vieraakseen.

Vanhamäki -säätiö haki
pilottihankkeen edistämään
nuorten kansainvälisyyden
mahdollisuuksia Nuoret
mukaan! -hankkeen
innoittamana ja se
käynnistyy vuoden 2023
alusta.

Sisä-Savon nuorille
yhteinen ilta Kohtaamolla
Suonenjoella yhteityössä
Kohtaamo-hankkeen
kanssa.

Päihdeputki-Seppo.io-peli
kesällä Leppävirran
rippileireillä.

Vesannolla Mikä vituttaa?-
illan jälkeen kokeiltiin
Nuorten naisten ryhmää. 

Yhteistyötä Itä-Suomen
yliopiston kanssa liittyen
nuorten ruokasuhteeseen ja
hyvinvointiin keväällä ja
syksyllä.

Instagram-tilillä 433
seuraajaa ja tili tavoittanut
847 tiliä viimeisen 30 vrk
aikana (7.11.2022).

Nuorten kanssa kuvattiin
videoita Posote20-hankkeelle,
jossa nuoret kertoivat
perhekeskukseen liittyviä
ajatuksia.
 
Nyt puhutaan nuorten
osallisuudesta! Aiheesta oli
webinaari yhteistyöstä OSPA-
ja  Mukana- hankkeiden
kanssa. Tilaisuus oli 24.5.22
kuntien
hyvinvointikoordinaattoreille,
viranhaltijoille,
nuorisotyöntekijöille ja muille
asiasta kiinnostuneille.

Nuorisovaltuustojen kanssa
tehty tiivistä yhteistyötä ja
käynnistelty myös yli
kuntarajojen yhteistyötä.

Hyvinvointia!- Seppo.io-peli
Matti Lohen yläkoulu
Rautalammilla.

Nuoret mukaan! -Nuorten osallisuuden ja
vaikuttamismahdollisuuksien kehittämishanke



Toiminto
Montako nuorta

tavoitettiin?
Vaikutukset

Nuorten Foorumit

jokaiselle foorumille
tavoitettiin nuoria 30-50 ja
useimmiten viideltä
paikkakunnalta

Foorumeista tuli eniten
odotettu toiminto
hankkeessa

Mikä vituttaa? -illat?
Kuudella paikkakunnalla
tavaoitettiin 100 nuorta
iältään 13-26v

Jokaisella paikkakunnalla
tapahtui jotain
konkreettista illan
innoittamana

Vaikuttajaryhmätoiminta
kaudella 2022 toimintaan
osallistui 9 nuorta

Saivat ylikuntarajojen uusia
ystäviä, pääsivät
oppimaan ja järjestämään
tapahtuman

Kansainvälinen toiminta

Vaihtokokemuksen
Suomessa ja ulkomailla sai
kokea vuonna 2022
alueeltamme 22 nuorta

Kansainvälisyysprojektien
kautta nuoret saivat uusia
ystäviä ja kokemuksia

Tulokset
Alla olevassa taulukossa on kuvattu hankkeen
toimintoja, tavoitetut nuoret sekä vaikutuksia
toiminnoista lyhyesti. Lisää näistä kaikista voi
lukea seuraavilta sivuilta.

Kuva Nuorten Foorumilta
Pielavedellä maaliskussa 2022



Nuorten Foorumit
Nuorten Foorumit jatkoivat edelleen hankkeen odotetuimpana toimintana. Nuoret ovat
saaneet uusia ystäviä ja nauttineet yli kuntarajojen tehtävästä yhteistyöstä. Myös
tapahtumaan osallistuneet päättäjät ovat olleet tyytyväisiä kohdatessaan paikkakuntien
nuorisotyöntekijöitä ja erityisesti nuoria. 

Nuorten Foorumi järjestettiin Pielavedellä Puustellin koululla 17.3.2022 yhteistyössä Metsäkartanon
työntekijöiden, Pielaveden nuorisotoimen ja Ylä-Savon Veturin nuorisoaktivaattori Milla Korkeakosken
kanssa. Teemana oli Tulevaisuus -2050-luku ja tapahtuma keräsi paikalle lähes 40 nuorta (Leppävirta,
Suonenjoki, Vesanto, Keitele ja Pielavesi), 5 Pielaveden päättäjää ja yli 10 nuorison parissa
työskentelevää työntekijää (Leppävirta, Suonenjoki, Keitele ja Pielavesi).

Foorumilla nuoret pääsivät työskentelemään kahdessa eri työpajassa: Hyviä paikallisuutisia 2050-
luvulta –työpajassa nuoret saivat tehdä uutisia ja ideoida kuvia ja tekstiä vuodelta 2050. Kävely
ulkona oli toinen työpajamme, joka sisälsi pohdintaa miltä 2050-luvulla näyttää ja still-kuvia 3
kappaletta tulevaisuudesta ja kerronnan miten siihen kuvaan on päädytty? Molemmissa työpajoissa
heijastui nuorten työskentelyyn nykyinen maailman tilanne (korona, sota) -> tulevaisuuden miettiminen
on nyt tärkeämpää kuin koskaan –> nuorille tulevaisuuden uskon luominen.

Nuorten foorumista kerättiin palautetta nuorilta ja tässä pari otetta siitä: 
”Työpaja työskentely onnistui oikein hyvin. Hyvää oli se, että kaikkia kuunneltiin ja kaikki ryhmäläiset
sanoivat oman mielipiteensä hyvin. Ei ollut kehitettävää😊”
”Halusin saada uusia kavereita ja niitä myös sain😁”

Myös foorumille osallistuneet aikuiset antoivat palautteen teemasta ja illasta, joka oli kauttaaltaan
samankaltaista:
”Ihana näkökulma! Erittäin tarpeellista pohtia tulevaisuutta positiivisten uutisten kautta tässä
mustassa ajassa.”
”Aikuisena/päättäjänä herättelevä. Ihana kuulla nuorten ja heidän kanssaan työtä tekevien ajatuksia.”
”Lisää tämmöistä, jossa myös päättäjät mukana”

Kuva Nuorten Foorumilta keväältä 2022 Pielavedellä



Nuorten Foorumit
Nuorten Foorumi oli keväällä 2022 kertaalleen ja yhteistuumin kuntien nuorisopalveluiden
kanssa jätettiin seuraava foorumi syksyyn 2022, aikataulu ja hankebudjetin aiheuttamien
paineiden vuoksi. 

Syyskuussa 2022 kokoontui 30 nuorta (Suonenjoki, Leppävirta,
Vesanto, Keitele ja Pielavesi) Keiteleen nuorisotiloille pohtimaan
kaveritaitoja ja ystävyyttä. Yhteistyössä foorumia olivat rakentamassa
Metsäkartanolta Itä-Suomen aluekoordinaattori Heta Malinen ja SPR:n
Kaveritaitoja-hankkeesta Eveliina Yli-Rahnasto. Lisäksi paikalle
kutsuttiin perehtymään Ylä-Savon Veturin nuorisoaktivaattori Marianna
Immonen sekä tuttuun tapaan alueen nuorisotyöntekijöitä ja päättäjiä. 

Nuoret olivat kovasti odottaneet tapahtumaa ja paikkana koulun
yhteydessä oleva nuorisotila oli aivan nappivalinta. Nuoret pohtivat
ensin kolmessa eri työpajassa kaveritaitoja, jonka jälkeen oli ruokaisa
iltapala sekä illan yhteenveto ja palaute. Palaute oli erittäin
positiivista. Useampi nuori osallistui foorumille jo toista tai kolmatta
kertaa ja osa oli ensikertalaisia kaverin innoittamana. Nuoret, joilla oli
kokemusta jo muistakin foorumeista, kommentoivat tapahtumaa
parhaaksi foorumiksi ikinä. 

Foorumien edetessä on ollut mahtavaa huomata kuinka nuoret itse
aktiivisesti ilmoittautuvat tapahtumaan. He joko laittavat viestiä tai
soittavat ilmoittautumisensa itse järjestäjälle. Usein nuorilla on todettu
olevan kynnys soittamalla hoitaa asioita, mutta tarpeeksi
mielenkiintoinen tapahtuma on saanut heidät myös soittamaan
rohkeasti.

"Kokea uusia
kokemuksia,
saada mukavia
muistoja ja nähdä
erilaisuutta
monipuolisesti."

Kuva Nuorten Foorumin palautekyselystä syksyllä 2022.

10/22 hankepalautetta
nuorilta, kerätty
Forms.kyselyllä



Mikä vituttaa? -illat

Nuoret mukaan! -kehittämishanke, Mukana-hanke ja Nuoret pohjoissavolaiset
tulevaisuudentekijät -hanke järjestivät yhdessä kuntien nuorisotoimien kanssa Mikä vituttaa? -
iltojen kiertueen kuudella paikkakunnalla kevään 2022 aikana. Raflaavalla nimellä
varustetussa illassa oli tarkoituksena kysyä nuorilta suoraan, mikä heistä mättää, pohtia
yhdessä ratkaisuja tilanteeseen ja välittää nuorten tarpeista tietoa eteenpäin. Iltojen juju on
suorassa, rehellisessä puheessa, kohtaamisissa ja ärsytysenergian kääntämisessä positiiviseksi
kehittämiseksi. Iltojen konseptista on hyvä video ja paljon lisää tietoa Po1nt.fi -portaalissa.

Illoissa tavoitettiin yhteensä 100 eri-ikäistä nuorta, yläkoululaisista noin 25-vuotiaisiin. Iltoja
järjestettiin Keiteleellä, Leppävirralla, Pielavedellä, Rautalammilla, Tervossa ja Vesannolla.
Jokaisella paikkakunnalla nousi esiin omia vitutuksen aiheita, mutta myös joitain samoja
aiheita lähes kaikissa illoissa. Ongelmiksi koettiin esimerkiksi julkisen liikenteen
toimimattomuus ja sen vähäisyys, teiden huono kunto ja bensan hinta. Osaa vitutti
ammattikoulun opetuksen laatu, ja joissain kouluissa joidenkin opettajien käytös nuoria
kohtaan. Monilla paikkakunnilla kaivattiin lisää hengailupaikkoja, esimerkiksi moposuoraa,
sekä panostusta ulkoilupaikkoihin, kuten laavuihin ja grillikatoksiin. Kela,
mielenterveyspalveluiden puutteet sekä asuntojen huonokuntoisuus ja hintataso vituttivat
myös.

Monet asiat olivat nuorista myös hyvin, useissa kunnissa
nuoret olivat tyytyväisiä muun muassa nuorisotiloihin ja niiden
toimintaan. Myös harrastusmahdollisuuksia koettiin löytyvän.
Moni nuori piti tärkeänä sitä, että on ystäviä ja koulussa sujuu
hyvin. Nuorten viestiä viedään ja on viety tiedoksi kuntiin mm.
nuorisotoimille, sivistyslautakunnille ja tekniselle toimelle.
Myös yksittäisiin toimijoihin, kuten ammattikouluihin oltiin
yhteydessä.

https://po1nt.fi/e_mc2/kehittajaryhmat-ja-tapaamiset/mika-vituttaa-2/


Mikä vituttaa? -illat
 

Rautalampi
Rautalammin Mikä vituttaa? -illassa 29. toukokuuta

oli mukana 7 nuorta. Illassa nousi esiin muun
muassa kirjaston ja nuorisotilojen likaisuus,

salakuvaaminen
sekä nuorisotilojen viihtyvyys. Esille

tulleisiin asioihin pystyttiin vastaamaan pikaisesti:
likaisuudesta lähetettiin palautetta, salakuvaamiseen

puuttumiseen ohjeistettiin nuoria sekä vinkattiin
Nuoriso-Leaderistä mikä voisi tarjota mahdollisuuden

vaikuttaa myös nuorisotilojen kehittämiseen.
Tervo

Tervossa nuoria on vähäisesti ja iltaan 12.5. saapuikin
vain yksi nuori. Hän kuitenkin tykkäsi keskustella

paikalla olevien aikuisten kanssa. Iltaan
olisi ollut toinenkin tulija, mutta hän oli valitettavasti

estynyt tulemaan paikalle. Molempien viesti
oli kuitenkin sama, että toivoisi enemmän kohtaavansa

ikäisiään ja omaavan ystäviä. Tätä asiaa jatketaan
molempien nuorten kanssa työstäen etsivän

toimesta.
Vesanto

Vesannon ilta 3.5. oli menestys ja paikalle saapui
20 nuorta, iältään 16 24-vuotiasta, sekä Sisä-Savon

Sanomien toimittaja. Ilta sai ison tilan lehdessä.
Nopeasti illassa nousseet teemat kuten

esim. asuntojen kunto, nuorisotilojen aukiolo, mtpalvelujen
puute ja työpaikkojen puute jaettiin

kunnassa tiedoksi. Tämän jälkeen asiat esitettiin
NOP-työryhmälle. Illan asioihin tartuttiin etsien

ratkaisuja ahkerasti ja mm. nuorten aikuisten naisten
-ryhmä starttaa jo heinäkuussa vastaamaan illassa

esitettyyn tarpeeseen kohdata muita nuoria
paikkakunnalla. Ki-Pa-Ku-hankkeessa hyvinvoinnin

ja terveyden edistämiseen kerätään asukkailta
konkreettisia toimenpiteitä ja ehdotuksia, jossa

nämä illassa nousseet asiat otetaan myös huomioon.
Näiden jatkotyöstö tapahtuu syksyllä 2022. Illassa

nousseet asiat ja ratkaisut niihin käydään
myös nuorten kanssa läpi yhdessä palaten samaan

paikkaan, jossa ilta pidettiin.

Keitele
Keiteleen ilta järjestettiin 29. toukokuuta ja noin

14-24-vuotiaita nuoria saapui 25. Ilta oli onnistunut
ja siitä tehtiin Pielavesi-Keitele-lehteen juttu.
Aikaisemmin mainittujen vitutuksen aiheiden
lisäksi nousi mm. pompottelu ammattilaiselta

toiselle, kiusaaminen, kunnan kesätöistä saatavan
palkan pienuus ja moottorikerhotoiminnan ohjaajan

puute.
Keiteleen sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan

kesäkuussa esille nousseita asioita. Mopokerhon
ohjaajaa etsitään jo ja nuorisotilojen aukioloaikoja

pyritään muokkaamaan varsinkin perjantain osalta.
Syksyllä kunnassa järjestetään kuntalaiskysely,

jossa selvitetään kokonaisvaltaisesti
nuorisopalveluiden tilannetta ja tarvetta.

Leppävirta
Mikä vituttaa? -illassa 28.4. oli 17 nuorta, jotka

olivat iältään 15-26-vuotiaita. Keskustelussa esiin
nousevia aiheita olivat mm., ettei ole moposuoraa ja

nuorten mielenterveydellisten haasteiden
tunnistaminen.

Illassa nousseet asiat vietiin tiedoksi NOPPA-
ryhmässä sekä kouluun liittyvät aiheet rehtorille.

Kouluun liittyvät asiat olivat hyvin jo
tiedossa/työnalla.

NOPPA-ryhmässä asioihin tartuttiin ja uusia ideoita
syntyi tulevalle syksylle kuten nuorten aikuisten

olkkari -toiminnan muutos sekä
mielenterveysviikon sisältöihin teemoja ja

kokonaisuuksia. Nämä toimenpiteet käytiin
keskustellen nuorten kanssa läpi 9.6. palaten

teemojen äärelle nuorisotiloilla.
Pielavesi

Ilta pidettiin 18.5. ja paikalle saapui reilu 30 14 22-
vuotiasta nuorta. Yleisten vitutuksen aiheiden

lisäksi vitutti mm. poliisin puuttuminen
katukuvasta ja sitä myöden rattijuoppojen yleisyys,

ajokorttilakiuudistus, koulustressi ja yläkoulun
huono ilmanvaihto sekä hieman

henkilökohtaisemmat, kuten
eronneiden vanhempien välit ja lupauksien

rikkominen ja ei:n ymmärtäminen. Nuorisotilat ja
harrastusmahdollisuudet saivat isoja kehuja.

Työpaikkojen puute nousi esille ja moni miettikin
tulevaisuuttaan paikkakunnalla. Nuoret kokivat
illan mielekkääksi tavaksi purkaa mielen päällä

olevia niin isoja kuin pieniäkin vitutuksen aiheita.
Vitutuksen aiheet vietiin tiedoksi yläkoululle,

tekniselle toimelle ja sivistyslautakunnalle, joka
käsittelee asioita kesäkuun kokouksessaan.



Vaikuttajaryhmä

Nuorten vaikuttajaryhmä on kokoontunut hankkeen
aikana säännöllisesti. Nuoret ovat päässeet
oppimaan Leader-rahoituksesta, myöntämään
Nuoriso-Leader-rahoitusta ja antamaan lausuntoja
isommista hankkeista, joissa on nuoret välillisesti
tai kohderyhmänä. 

Vaikuttajaryhmään on osallistunut nuoria
aktiivisesti seitsemän neljästä eri kunnasta. Heistä
on tullut tiivis ja innostuva porukka, joka jatkaa
vielä kevään ajan toimintaansa tällä
kokoonpanolla. Kevään aikana on tarkoitus
markkinoida taas lisää vaikuttajaryhmän
toimintaa, jotta löydetään myös uusia nuoria
mukaan.

Erään vaikuttajaryhmän tapaamisen jälkeen yksi
ryhmän nuorista lähestyi pohtimalla yrittäjyyttä -
hän oli jo pidemmän aikaan tehnyt suunnitelmaa
omasta yrityksestään. Vaikuttajaryhmä oli tuona
iltana käsitellyt Nuoriso-Leader yrittäjyystukea
nuorille. Yhteydenoton jälkeen hän päätti hakea
omaan koruyritykseensä Nuoriso-Leader-rahoitusta
ja sai tuon. Seuraavassa tapaamisessa hän kertoi,
kuinka oli tehnyt tuolla rahalla hankintoja sekä
päässyt tekemään koruja ja myymään. Hän oli
saanut mielekkäästä harrastuksesta itselleen
hieman tienestiä ja samalla oppi yrittäjyyttä.

Kevään ensimmäisessä kokouksessa
vaikuttajaryhmä ideoi toimintoja, joita voisivat
toteuttaa muille nuorille. Syksyn ensimmäisessä
kokouksessa käsiteltiin Euroopan nuorison
teemavuoden mikrorahoitusta, joka tarjoaa
mikrorahoitusta nuorten projekteille. Nuorten idea
Nuorten olympialaisista (leikkimielisestä kisailusta)
nousi uudelleen esille ja siihen päätettiin yhdistää
hankkeen Nuorten Foorumi-tapahtuma. Rhaoitusta
haettiin ja saatiin 1000euroa. Tapahtuma toteutuu
15.12.2022 Rautalammilla.

"Olin kansainvälisessä
vaihdossa, joka toi minulle

monia uusia kokemuksia sekä
olen osana vaikuttajaryhmää
mikä on antanut kokemusta

vaikuttamisesta."

10/22 hankepalautetta nuorilta, kerätty Forms.kyselyllä

Kuvassa vaikuttajaryhmän kokous syksyltä 2022.



Kansainvälisyys
Nuoret mukaan! -hankkeen toisen vuoden yksi
tavoitteista on ollut lisätä nuorten
kansainvälisyyttä alueellamme. Tämä tavoite nousi
ensimmäisen vuoden hankkeen toiminnoista, sillä
nuoret ilmaisivat heitä kansainvälisyyden
kiinnostavan.

Ensimmäisenä toiminta vuonna 12 nuorta pääsivät
tutustumaan Erasmus+-rahoitukseen ja sen turvin
kokemaan kv-leiriviikon. Samat nuoret saivat
lokakuussa 2022 kokea vastavaihdon Portugaliin
leiriviikon muodossa tuttujen portugalilaisten
nuorten luokse. Suonenjoen nuorisopalveluiden
ohjaaja pääsi Nuoret mukaan! -hankkeen
projektikoordinaattorin kanssa tuolle leiriviikolle
mukaan. Nuoret saivat unohtumattoman
kokemuksen. Ja siitä ryhmästä yksi
peruskouluikäinen nuori löysi myös oman jatko-
opintojen suunnan kansainvälisen toiminnan pariin.

Nuoriso- ja luontokeskus Metsäkartanon kanssa
yhteistyössä myös 10 alueemme nuorta pääsi
kokemaan kansainväliset leiriviikot yhteistyössä
Irlannin nuorten kanssa Suomessa ja Irlannissa.

Näiden vaihtojen nuoret ovat innostaneet myös
muita alueemme nuoria ja nyt heitä on
odottamassa jo useampia seuraaviin projekteihin.

"Kiitos todella paljon tälläisen vaihdon
järjestämisestä !! Oli elämäni paras viikko"

"Aivan mahtava matka! Jatkakaa samaan
malliin niin muutkin saa yhtä hyviä kokemuksia"

"Toi rohkeutta ja mielen avartumista moneen asiaan. Paransi epämukavuusalueelle joutumisen
sietoa. Pääsi irtautumaan tutuista ympäristöstä mikä on hyvä asia. Oppi käytännönasioita

reissaamisesta." -Huoltajan kommentti nuoren kokemuksesta kv-vaihdon kokemuksista

-Nuorten ajatuksia kansainvälisen vaihdon jälkeen.

Kuvassa nuoret Portugalissa kansainvälisessä vaihdossa.



Vaikuttavuus
Nuoret mukaan! -hanke on päässyt usein esille erilaisissa tilaisuuksissa Leader-yhteyksissä ja saanut
esitellä toimintoja. Tätä myötä myös muutamalle Leader-ryhmälle on toimitettu hankkesuunnitelma,
josta he voivat ottaa toimintoihinsa malleja aktivoidakseen nuoria.

Nuorten Foorumit osallistavat nuoria usealta eri paikkakunnalta. Tällä toiminnolla osallistuttiin
Euroopan nuorison teemavuoden Awards -Suomen parhaat osallistajat kilpailuun, jossa etsitään
parasta nuorten osallistamisen mallia. Kilpailuun ilmoittautumisaika päättyy marraskuussa 2022.

Alkuvuodesta 2022 julkaistu nuorisotyön ideapankki on linkattu useammalle eri sivustolle sekä siitä
on ollut kiinnostusta myös PO1NT-verkostolla.

Heidi Lappi

Projektikoordinaattori

Nuoret mukaan! -Nuorten osallisuuden ja

vaikuttamismahdollisuuksien kehittämishanke

heidi.lappi@mansikkary.fi

Kehittämisyhdistys Mansikka ryKuvassa vaikuttajaryhmän kokous keväällä 2022.Kuvassa kuvakaappaus sometilin sisällön
kävijämääräluvuilla.

Osa hankkeen toiminnoista saatiin vuonna 2022 vietyä nuorisopalveluiden toimintoihin ja näin
nuorten osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet ovat vahvistuneet. Mikä vituttaa? -illat ovat selkeä
toimintamalli, jonka usean kunnan etsivä nuorisotyö otti omakseen. Lisäksi vaikuttajaryhmä löysi
tavan toimia alueella ja saivatkin jo omankin projektin alulle sekä vaikuttajaryhmästä nuori innostui
yrittäjyydestä. 



Vaikuttavuus
Nuoret mukaan! -hanke on viestinyt läpi toiminta-ajan nuorille Instagramissa, jossa seuraajia on
yhteensä jo 433 ja erityisen kivasti hankealueen nuorista, jotka ovat iältään 13-34v. Sosiaalisen
median sisältöä on tuotettu yhdessä nuorten kanssa ja se on sisältänyt sekä tapahtumien mainoksia
että muita hankkeen toimintoja. Lisäksi keväällä ja syksyllä tehty yhteistyö Itä-Suomen yliopiston
opiskelijoiden kanssa toi kivasti eloa tilille. Teemana oli ruokasuhde molemmilla kerroilla ja
erityisesti Kehuva-ajattelutapa.

Kuva kaappaus Instagram-feedistä.

Youtube-linkistä näkee IG:ssa julkaistut videot
liittyen Nuorten Foorumien koosteeseen: 

https://youtu.be/RvxJl5VWXNw
 

Sosiaalisen median lisäksi Nuoret
mukaan! -hanke on saanut
paikallisissa lehdissä tilaa. Sisä-
Savon Sanomat ja Pielavesi-
Keitele lehti erityisesti on
kirjoittanut tapahtumista ja
toiminnoista, joita hankkeessa on
ollut. 

Pielavesi-Keitele-lehdessä syksyn Nuorten Foorumista.



Jatkotoimenpide-ehdotukset

Hankkeen, yhtä nuorille tärkeintä, toimintoa Nuorten
Foorumeja ei vielä ole saatu juurrutettua alueelle
käytännöksi. Nuorisotoimet ovat olleet yhteistyössä näiden
järjestämisessä, mutta heillä ei ole resursseja ottaa tätä
ainakaan vielä toimintoihinsa. Vuonna 2023 hankkeen jatkon
toteutuessa tullaan vaikuttajaryhmän nuoria ohjaamaan
vahvemmin myös tapahtuman järjestämiseen, jolloin Nuorten
Foorumeista voisi tulla heidän järjestämää toimintaa nuorilta
nuorille.

Lisäksi nuorisotyöntekijöiden yhteyden tiivistäminen tarvitsee
vielä erilaisia toimia, heillä on halua tehdä yhdessä ja tavata,
mutta verkoston tapaamisten muodostumista säännölliseksi
on vielä avoinna.

"Olin kansainvälisessä
vaihdossa, joka toi minulle

monia uusia kokemuksia sekä
olen osana vaikuttajaryhmää
mikä on antanut kokemusta

vaikuttamisesta."

Kuvat Portugalista kansainvälisestä vaihdosta 2022.

Hankkeen toiminnoista on tullut nuorille odotettuja, mutta osa näistä ei vielä ole löytänyt hankkeen
jälkeen toteuttajia, joten Nuoret mukaan! -hankkeelle haetaan vielä jatkoa. Hankkeen toiminnan myötä
on löytynyt selkeämpiä ja osin muuttuneitakin tapoja saada toimintoja juurtumaan ja näin säilymään
hankkeen päätyttyä alueellamme. 
Kansainvälisyys kiinnostaa nuoria. Yhä enemmän nuoria toivoo pääsevänsä alueeltamme pääsyä
kansainväliseen vaihtoon, joita alueellamme käynnistyvä WorldWideVanhamäki-hanke pystyy osalle
nuorista tarjoamaan yhteistyössä Nuoret mukaan! -hankkeen kanssa.



Nuoret mukaan! -nuorten osallisuuden ja
vaikuttamismahdollisuuksien
kehittämishanke

Heidi Lappi

Projektikoordinaattori

Nuoret mukaan! -Nuorten osallisuuden ja

vaikuttamismahdollisuuksien kehittämishanke

heidi.lappi@mansikkary.fi

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

Kuvat Nuorten Foorumilta syksy 2022 Keiteleellä.


