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Pelkosenniemen kunta
Kaikkien vastuulla! -hanke, hanketunnus 17520
Toteutusaika 1.5.2016-28.2.2018 (24kk)

1 Yhteenveto hankkeesta
Pääasiassa Pelkosenniemen kunnan alueella toteutettava lapsiin ja nuoriin ja aikuisväestöön kohdistuva hanke, jonka keskeisenä tavoitteena oli lasten ja nuorten viihtyvyyden ja
hyvinvoinnin lisääminen sekä kotiseutuidentiteetin vahvistaminen osallisuutta ja aktiivista
vapaa-ajan toimintaa kehittäen. Erityisenä ryhmänä olivat nuoret aikuiset ja alle kouluikäiset,
joille vapaa-ajan aktiviteettejä ei ollut tarjolla. Hankkeen päätavoitteena oli luoda kestävä
toimintamalli, jonka ydinprosessina oli lasten ja nuorten osallisuuden vahvistaminen. Osallisuutta vahvistamalla haluttiin saada aikaiseksi aktiivinen ja sosiaalinen arki alueen lapsille
ja nuorille. Alueen erityispiirteinä ovat erittäin harva-asutus ja vähäväkisyys, jossa lasten ja
nuorten määrä on vähäinen, joten jokaisen osallisuus nousee entistä tärkeämpään asemaan alueella. Hanke sisälsi monia eri toimenpiteitä ja kokeiluja, joista toimintamalli luotiin.

2 Hankkeen tarve ja suunnittelu
Hankkeen käynnistyessä Pelkosenniemen kunnan liikunta-/ vapaa-ajantoimi toteutti peruskoululaisille lukuvuoden aikana mm. liikunta- ja kokkikerhoja. Kunnan tarjoama tuki peruskoululaisten liikuntaan oli lisäksi muun muassa hissiliput Pyhätunturin hiihtokeskukseen.
Kunnan nuorisotila oli auki kaksi kertaa viikossa. Hanke käynnistyi tilanteessa, jossa kunnasta puuttui kokonaan ohjattu harrastus- ja vapaa-ajan toiminta jo taaperoiän ylittäneiltä
lapsilta, sekä peruskoulunsa päättäneiltä nuorilta ja nuorilta aikuisilta. Kunnasta puuttui
myös ohjattu lajitoiminta. Kunnan järjestämien kerhojen lisäksi lapsille ja nuorille toimintaa
tarjosi MLL:n Terho-perhekerho sekä VPK:n lasten-nuorten osasto.

Kaikkien vastuulla! -hankkeen avulla haluttiin vastata nuorten toiveisiin ja haaveisiin monipuolisemmasta harrastus- ja vapaa-ajantoiminnasta. Hankesuunnittelua tehtiin lapsilta ja
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nuorilta tulleiden ideoiden ja toiveiden pohjalta. Suunnittelussa käytettiin muun muassa
MLL:n Lapin piirin Nuoret mukaan -hankkeen aikana toteutetun unelmapajan tuloksia. Unelmapajan tuloksena oli, että alueen lapset ja nuoret kokivat kaipaavansa vapaa-aikaan lisää
liikuntaa, ammattimaista valmennusta, joukkuelajeja, eräharrastuksia sekä muuta yhdessä
tekemistä.
Toiveita ja ideoita suunnitteluun nousi myös nuorten kanssa käydyistä keskusteluista. Toiveina nuorilla oli muun muassa tanssi, lumilautaseura, parkour, sählykerho, metsästäminen,
kalastuskerho, patikointi ja partio, youtube -klubi, matkoja ja leirejä. Lisäksi nuorten toiveena
oli paikka, jossa voisi tavata kavereita ja rassata autoja. Hankesuunnitelma on rakentunut
pitkälti näiden lähtöoletusten ja toiveiden varaan.

Suunnittelutyöryhmään osallistuivat Pelkosenniemen kunnan vapaa-aikaohjaaja Jutta
Pasma, nuoriso- ja vapaa-aikaohjaajaksi opiskeleva Heikki Arvola, joka valittiin myöhemmin
myös vetäjäksi hankkeelle, etsivä nuorisotyöntekijä Anne-Mari Hiltunen, nuorten pajaohjaaja Lauri Mäntykoski, elinkeinokoordinaattori Mika Tenhunen, Pohjoisimman Lapin Leader
ry:n projektisuunnittelija Hilma Heikkinen, joka valittiin myöhemmin kehittämissparraajaksi
hankkeeseen, Pelkosenniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Päivi Romo sekä Pohjoisimman Lapin Leader ry:n hankeneuvoja Annika Kostamo. Lapsia ja nuoria ei suunnittelutyöryhmässä ollut mukana.

3 Hankkeen tavoitteet
Hankkeen suunnitteluvaiheessa ja sen käynnistyessä lasten ja nuorten harrastus- ja vapaaajantoimintaan liittyvät haasteet tiedostettiin hyvin. Haastavasta lähtötilanteesta huolimatta
hankkeelle asetettiin melko korkeat tavoitteet ottaen huomioon hankkeen toteutusajan pituus ja toteutukseen varatut resurssit.

Seuraavissa alaluvuissa hankkeen tavoitteet on eritelty hankesuunnitelmassa esitetyn jaottelun mukaisesti. Tavoitteiden saavuttamista edellyttävien toimenpiteiden arviointia on esitetty luvussa 4. Saavutettuja tuloksia on lisäksi esitetty luvussa 11.

3.1 Laajemmat tavoitteet
•
•

lapset ja nuoret viihtyvät kotiseudulla ja heille jää hyvä muisto ja kokemus kotikunnasta.
osa palaa kotiseudulle positiivisten kokemusten myötä.
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•
•
•

lapset ja nuoret ovat aktiivisia vapaa-aikana
lapset ja nuoret kokevat, että heitä kuunnellaan ja he ovat osallisia alueen ja oman
vapaa-ajan kehittämisessä
lasten ja nuorten sosiaalisen pääoman vahvistaminen

3.2 Konkreettiset tavoitteet
•
•
•
•
•
•
•

koulutetut ja aktiiviset aktiviteettien ohjaajat (pysyvä kannustusjärjestelmä)
aikuisväestö, erityisryhmänä seniorit, ovat mukana lasten ja nuorten harrastuksissa
kummeina
laadukkaat kerhot ja lajiopetustoiminta on pysyvää
osallistuminen vapaa-ajantoimintaan mahdollistuu kaikille lapsille ja nuorille (vanhempien kuljetusrinki)
toiminnallinen yrittäjäkasvatus
toimiva nuorisovetoinen seura / toimikunta, joka koordinoi erilaisia harrastuksia ja tapahtumia (demokratiakasvatus) toimintaa.
kunnassa on toimiva nuorisoneuvosto

Hankkeen päätavoitteena oli kestävä toimintamalli, jossa kaikki kantaa vastuunsa lapsista
ja nuorista yhteisöllisesti. Hankkeelle asetetuissa laajemmissa tavoitteissa on onnistuttu erittäin hyvin, lapset ja nuoret ovat selkeästi aktivoituneet myös vapaa-ajallaan ja ryhmäytyneet
keskenään ja keksineet oma-aloitteisesti vapaa-ajantoimintoja. Lasten ja nuorten mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin on aktivoitunut ja kehittynyt. Sosiaalisen pääoman
vahvistuminen on nähtävissä esimerkiksi erittäin aktiivisena osallistumisena kunnan järjestämissä lapsille ja nuorille suunnatuissa palveluissa. Lapset ja nuoret ovat aktiivisesti ideoineet heille suunnattuja tapahtumia, harrastuksia ja aktiviteetteja. He ovat itse saaneet vaikuttaa toimintojen suunnitteluun, toteutukseen ja kehittämiseen. Osallistuminen on hankkeen aikana selkeästi kasvanut ja yhteistyö nuorten kesken kehittynyt. Ongelmien ratkaisu
on parantunut. Nuorten kohtaaminen on helpottunut.

4 Toteutus
Kestävän toimintamallin luomisessa lähtökohtana oli, että jokainen hankkeen toimenpide
muodostaa ikään kuin oman projektinsa. Yhdistävänä tekijänä osaprojekteille oli prosessityöskentely, joka tarkoittaa vaiheittaista etenemistä kohti päämäärää. Tällainen rakenne
hankkeen toteutuksessa mahdollisti irrottautumisen etukäteen laaditusta, rajatusta ja osittain ikään kuin irralliseksi jääneestä suunnitelmasta. Irrallisuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan ennen kaikkea irrallisuutta lasten ja nuorten maailmasta, heidän arkitodellisuudesta,
ajatuksistaan, toiveistaan ja tarpeistaan hankkeen toteutuksen aikana.
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Irrallisuuden tunne muodostui osittain jo siitä, että lapsille ja nuorille ei tarjottu mahdollisuutta
vaikuttaa hankesuunnitelmaan, vaikkakin heidän toiveitaan ja tarpeitaan oli kuultu ennen
suunnitelman laatimista. Suunnitelma oli ikään kuin aikuisten hyviä arvailuja siitä, mitä lapset ja nuoret toivovat viihtyvyyden parantamiseksi ja vapaa-ajan kehittämiseltä Pelkosenniemellä.

Hankkeen osaprojektit ja prosessityöskentely mahdollistivat monenlaiset kokeilut ja kokemuksesta oppimisen. Vaiheittain etenevässä työskentelyssä oli mahdollista päästä syvemmälle lasten ja nuorten maailmaan ja sitä kautta myös löytää keinoja heidän osallisuuden
vahvistamiselle ja tasa-arvoiselle aseman saavuttamiselle yhteisössä.

Hankkeen aikana toteutettiin muun muassa 38 vapaa-ajan ja harrastustoiminnan kokeilua
sekä 9 eri tapahtumaa. Malli toiminnalle muotoutui konkreettisen tekemisen kautta. Tällaisella toteutustavalla haluttiin varmistaa merkittävien tulosten aikaansaaminen. Muutos ajattelutavoissa ja asenteissa vahvistui hiljalleen hankkeen edetessä sen myötä, kun eri toimijat
ja uudet tekijät pääsivät itse osaksi hankkeen toteutusta. Tietoisuus ja ymmärrys lapsia ja
nuoria osallistavasta toiminnasta laajeni hiljalleen sekä kuntaorganisaatiossa että koko yhteisössä.

Kaikkien vastuulla! -hanke toteutettiin lasten ja nuorten osallisuuden ehdoilla. Vaikka toteutuksessa lasten ja nuorten osallisuuteen kiinnitettiin huomiota alleviivatusti, ei toiminnan vakiintuminen tapahdu itsestään, saati nopeasti. Uudenlaisen toimintakulttuurin vahvistuminen vaatii reilun annoksen uutta ajattelua, pitkäjänteistä ja määrätietoista työskentelyä.
Vaikka muutosprosessi on hankkeen myötä saanut vahvan sysäyksen eteenpäin, edellyttää
uusien tapojen omaksuminen ja uudenlainen toiminta edelleen paljon työtä ja jatkuvasti uusia sitoutuneita tekijöitä.
Hankkeen toteutus on seuraavissa luvuissa kuvattu mahdollisimman käytännönläheisesti
konkreettista tekemistä kuvaillen. Kursiivilla kirjoitettujen esimerkkien tarkoituksena on johdattaa lukija kehittämistyön arkeen. Ne vastaavat kysymyksiin, miksi ja miten joku asia on
hankkeen aikana tehty. Näin loppuraportti yhdessä toimintamallin raportin kanssa muodostavat toinen toistaan täydentävän kokonaisuuden. Loppuraportti tarjoaa hyviä esimerkkejä
ja vinkkejä muille samanlaisten haasteiden ja mahdollisuuksien parissa toimiville.
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4.1 Läsnäoloa ja kokeiluja
Hankkeen toteutuksessa oltiin avoimia uusille esiin nouseville ideoille ja kokeiluille, jotka
lähtivät nuorten ja lasten toiveista. Tärkeintä nuorisotyössä ja nuorten kanssa tehtävissä
asioissa on pysyä ajan tasalla mikä heitä milloinkin kiinnostaa. Ajan tasalla pysyminen vaatii
sen, että kehittämistyössä on läsnä mahdollisimman paljon nuorten toiminnoissa. Hankevetäjä oli hankkeen koko toteutuksen ajan lasten ja nuorten toiveiden äärellä heidän kanssaan
keskustellen, kuunnellen ja pohtien yhdessä, miten harrastus- ja vapaa-ajantoimintoja voisi
kehittää.

Tärkeitä kontakteja hankevetäjä on tehnyt lasten ja nuorten kanssa olemalla läsnä uusissa
toiminnoissa, heidän harrasteissaan ja menemällä sinne missä nuoret ovat. Läsnäolo on
osoittautunut parhaimmaksi tavaksi kohdata lapset ja nuoret. Tällöin he helpoiten uskaltavat
kertoa omista toiveistaan ja avautuvat mieltä painavista asioista.

Hankevetäjä havainnoi muun muassa muoti-ilmiön, joka elää vuodesta toiseen. Ilmiössä
lasten ja nuorten keskuudessa kiinnostuksen kohteet vaihtuvat nopeaankin tahtiin johtuen
siitä, mikä milloinkin on muotia, ja mitä oman koulun idolit eli vanhemmat oppilaat tykkäävät
tehdä. Esimerkiksi hankkeen alussa nuorten keskuudessa oli suosituinta aktiiviset liikuntamuodot ja hankkeen lopussa kovaa suosiota nosti digitaalinen pelaaminen sekä koodaaminen.

Alla kuvatut toimenpiteet ovat muotoutuneet tarpeen ja tilanteen mukaan vastaten paremmin lasten ja nuorten omaa näkemystä. Suosituimmat ja kehittyvimmät kokeilut ovat jääneet
pysyviksi. Niihin on mietitty rahoituksia yhdessä sivistystoiminnanjohtajan, koulun, nuorisotoimen ja eri järjestöjen, kuten MLL:n ja VPK:n kanssa. Näiden turvin monipuolinen lasten
ja nuorten harrastus- ja vapaa-ajantoiminta jatkaa edelleen myös hankkeen loputtua.

4.1.1 Harraste- ja lajitoiminta
Hankevetäjän tehtävänä oli hankesuunnitelman mukaisesti nuorten toiveiden mukaisten
kerhojen ja vapaa-aikatoiminnan organisointi, niiden toteuttamisen koordinointi ja kokeilut.
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Ideat harrasteisiin ja lajeihin poimittiin pääsääntöisesti lasten ja nuorten keskuudesta. Harraste- ja lajitoimintoja toteutettiin aluksi kokeiluina.

Esimerkki kokeilutoiminnasta hankkeen aikana ovat muun muassa erilaisten kerhojen kokeilut. Kerhojen toimivuutta testattiin ensin muutaman kerran.

Kerhoa järjestettiin 3-4 kertaa, jonka aikana katsottiin lasten ja nuorten kiinnostus ja
innostus toimintoon. Jos kokeilut saivat innostusta, pyrittiin kerhotoimintaa kehittämään ja vakinaistamaan. Suosion saavutettua kerhoa pyrittiin jatkamaan miettimällä
ratkaisuja mahdollisesta kerho-ohjaajan palkkauksesta. Jos taas kerhotoiminta ei
saavuttanut toivottua tulosta, siihen ei tuhlattu enempää aikaa, eikä energiaa. Jos
toiminto ei olekaan herättänyt kiinnostusta, se oli kokeilun jälkeen helppo lopettaa ja
siirtää panokset sitten seuraavaan toimintoon. Näillä keinoilla löydettiin paras mahdollinen ja kustannustehokas tapa toimia hankkeen resursseja tuhlaamatta.
Hankkeen aikana kokeiluista kehittyneet kerhotoiminnot, jotka ovat herättäneet lasten tai
nuorten kiinnostuksen ja aktiivisuuden, pyrittiin juurruttamaan johonkin toimivaan yhteisöön
tai järjestöön. Moni kokeilujen kautta toimiviksi saaduista kerhoista jatkaa toimintaansa Pelkosenniemen liikunta-/nuorisoitoimen toimesta, joka jatkaa toimintaa koko ajan nuorten ehdoilla kehittäen. Mukaan tuli myös monia paikallisia yhdistyksiä, jotka haluavat tukea lasten
ja nuorten aktiivista toimintaa.
Esimerkikisi MLL ry:n järjestämä taaperoiden temppukerho kehitettiin yhdessä koko
hankkeen toteutuksen ajan kuunnellen lasten vanhempien ideointia ja havainnoiden
lasten innokkuutta. Kerho suunnattiin pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille ja se
osoittautui todella tarpeelliseksi lapsiperheiden piirissä. Kokeilussa tarjottiin monia eri
aktiviteettiä tai lajeja, joista suosituimpia ja halutuimpia toimintoja pyritään jatkamaan
MLL:n toimesta. Toiminnassa oli vahvasti mukana talkootoiminta toimintojen mahdollistamiseksi.
Nuorten osaaminen huomioitiin mahdollisimman paljon toteutuksissa. Ohjaajan rooliksi jäi
näissä tapauksissa olla vain mahdollistaja ja yleisen järjestyksen valvoja. Nuorten omaa
osaamista hyödynnettiin eritoten toiminnoissa, joissa he ovat vahvoja. Esimerkkinä tästä on
digitaalinen pelaaminen, johon heillä on jo vankka osaaminen omasta takaa.

Suuri haaste Pelkosenniemellä on kuitenkin ollut aktiiveihin koulutettujen nuorten poismuutto yhdeksännen luokan jälkeen ja he vievät osaamisen mennessään. Toki heidän osaamistaan hyödynnetään loma-aikoina, kun nuoret ovat kotiseudullaan, esimerkkeinä frisbeegolf ja jalkapallo.
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Kuvio 1. Hankkeen aikainen harraste- ja lajitoiminta

Eräkerho oli hankesuunnitelmassa nostettu omaksi kokonaisuudeksi lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnoissa. Eräilyyn liittyviä toimintoja toteutettiin hankkeen aikana sitä mukaan,
kun niihin nousi lasten ja nuorten keskuudessa kiinnostusta. Toteutus noudatti samaa toimintatapaa kuin muiden harraste- ja vapaa-ajantoimintojen kehittäminen.
Hankkeen alussa tehdyn kartoituksen mukaan aktiivisesta metsästyksestä ja siihen
liittyvästä toiminnoista kiinnostusta osoitti vain yksi nuori. Tämän perusteella hankkeen panoksia siirrettiin muihin toimintoihin. Kylän lapsia ja nuoria on kuitenkin aktiivisesti mukana eri metsästysseuroissa. He kulkevat seurojen toiminnoissa vanhempiensa mukana sekä vanhempien kanssa metsästyspuuhissa. Harrastusta harrastavat kokevat, että kerhotoimintaa tämän aktiivin ympärille he eivät kaipaa, kun metsästyspuuhissa saa olla tarpeeksi pyyntien aikana.
Kalastus ja siihen liittyvät toimenpiteet olivat pienempien lasten innostuksen kohde.
Ensimmäiset onkikilpailut toteutettiin eskarilaisen pojan toiveesta. Hän visioi yhdessä
hanketyöntekijän kanssa, minkälainen lasten onkikilpailu pitää olla. Kilpailut toteutettiin kesällä 2016 sen mukaisesti, mitä lapsi oli suunnitellut. Onkikilpailun tarkoituksena
oli vahvistaa lapsen osallisuutta paikallisiin toimintoihin. Kilpailuihin osallistujat olivat
pääsääntöisesti alle kouluikäisiä. Mukana toteutuksessa oli lisäksi suuri talkoojoukko.
Toteutusta jatkettiin samalla idealla myös seuraavana kesänä kalastusta harrastavan
yksityisen henkilön turvin ja tukemana.
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Hankkeen loppuvaiheilla hanketyöntekijä havainnoi nuorten mielenkiinnon metsästäjätutkinnon suorittamiseen. Nuoret haluaisivat suorittaa tutkinnon Pelkosenniemellä.
Nuoret ovat kokeneet raskaaksi kulkea naapurikuntien koulutuksista. Tähän viestiin
olemme yhdessä Pelkosenniemen riistanhoitoyhdistyksen kanssa reagoineet ja
olemme pohtineet yhdessä heidän ja nuorten kanssa nuorisoystävällisen koulutuksen
järjestämistä. Koulutus tullaan jakamaan useampaan 1-2 tunnin jaksoon, jotta nuoret
jaksaisivat paremmin keskittyä koulutuksessa. Koulutus toteutetaan koulun jälkeen
vapaa-ajalla. Toiveena on, että koulutus ei täten kuormita liikaa lapsen/nuoren arkea
ja koulutuksesta tulisi mielekkäämpi, kuin mitä koulutuksen toteutus normaalisti on.
Pari kolme iltaa pitkiä koulutuksia ja tentti perään. ollut.
Lopulta suunnitteluvaiheen eräkerhosta muodostui hankkeen aikana erätoimintojenkokonaisuus.

erätaidot

metsästäjän
tutkinto

kalastus

Eräkerho
kilpailut

metsästys

kesäleirin erä
toiminnot

ympäristöoppi

Kuvio 2. Erätoimintojen kokonaisuus

4.1.2 Nuoret vapaa-ajanohjaajina ja lajikummitoiminta
Harraste- ja lajitoiminnan kehittämiseen linkittyi vahvasti hankkeen tavoitteeksi asetettu uusien ohjaajien kouluttaminen sekä laji- ja harrastekummitoiminnan vakiinnuttaminen. Nuorten vapaa-ajan ohjaamista kehitettiin yhdistysten, yksityisten ja nuorisotoimen kanssa yhteistyössä. Seuraavassa kuviossa on esitetty liikunta- ja lajitoiminta yhdessä niiden toimintojen kanssa, joissa nuoret toimivat ohjaajina.
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Kuvio 3. Liikunta- ja lajitoiminta, nuoret vapaa-ajanohjaajina

Aikuisväestön osalta hanke onnistui kohtalaisen hyvin. Useampia aikuisia saatiin aktivoitua
nuorten harrastuksiin ohjaajiksi ja tukijoiksi. Aikuisten aktivoituminen harrasteisiin näkyi
nuorten innostuksessa ja kannustuksena sekä aktivoi myös muita vanhempia osallistumaan
ja ryhmäytymään. Paikallisissa joukkuepeli-toiminnoissa mukana olleet aktiiviset vanhemmat toimivat kummeina yleensä vanhimmille osallistuville nuorille ja sitouttivat heitä apuohjaajiksi koko ajan opastaen heitä toiminnan saloihin.
Pipolätkää aloimme kokeilla innokkaiden vanhempien tuella. He halusivat tuoda
omaa osaamistaan paikalliselle harrastetasolle, pienimuotoista valmennusta ja alun
oppeja harrasteeseen. Järjestimme ensimmäisen pipolätkä-kokeilun koululaisten
joululoman aikaan. Tempaus oli menestynyt ja harraste sai aktiivisen ryhmän sen
ympärille. Ohjaajan aktiivinen ote houkutteli lajin ympärille harrastajia niin aikuisista
kuin lapsistakin koko ajan lisää jopa niin paljon, että kourallinen paikallisia nuoria on
aloittanut jääkiekkoharrastuksen Kemijärven kiekon toimissa. Välimatkaa ei ole koettu ongelmaksi, vaan vanhemmat kuljettavat lapsiaan vuorotellen harrasteeseen.
Kyseiset nuoret ovat nousseet paikallisen pipolätkäharrasteen ”idoleiksi”, joita muut
lapset ja nuoret seuraavat innoissaan.
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Kuva 1. Pipolätkää kaukalolla

Osa harraste- ja lajitoiminnoista odottaa vielä aktivoitumista ja innokkaita osallistujia mukaan. Vaikka kiinnostus uuteen lajiin oli olemassa, ei se aina riittänyt.
Lentopallon starttipäivät järjestettiin Sodankylän TähtiWolleyn toimesta. Keräsimme
mukaan innostuneet paikalliset ja kävimme opettelemassa lajin saloihin heidän ohjeistuksellaan. Tämän jälkeen he järjestivät ohjaajakoulutuksen, johon tarjottiin mahdollisuus lähteä mukaan, mutta mukaan ei ilmoittautunut ketään ja täten tämä aktiivi
kuihtui ohjaajan puutteeseen. Kourallinen paikallisia nuoria olisi innostunut lajista,
mutta toimintoa ei järjestetä, kun ei ole ohjaajaa.
Kaksi edellistä esimerkkiä kertovat hyvin sen, mikä merkitys on vanhempien osallisuudella
ja tuella lasten ja nuorten toimintaan. Aikuiset voivat toimia aktivoijina ja mahdollistajina, kun
taas vanhemmat nuoret toimivat usein innostajina. Esimerkeistä nousevat esiin hyvin myös
Pelkosenniemen kaltaisen pienen kunnan arkipäivän haasteet. Naapurikuntien kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää, jotta harraste- ja lajitoimintojen monipuolisuus ja ammattimainen
valmennus ovat mahdollista.

Hankkeen tavoitteissa erityisryhmäksi lasten ja nuorten harraste- ja vapaa-ajantoiminnan
kehittämisessä oli asetettu seniorit. Tämä sen takia, että Pelkosenniemen kunnassa järjestetään runsaasti toimintaa eläkeikäisille. Aktiiviset eläkeläiset ovat monessa mukana mm.
kansalaisopisto, Martta -toiminta ja muu yhdistystoiminta, jotka kaikki tarjoavat monenlaista
tekemistä. Lähtöoletuksena oli, että seniori-ikäiset voisivat hyvin aktivoida myös lapset ja
nuoret mukaan erilaisiin toimintoihin ja toimia lajikummeina tai harrastetoimintojen ohjaajina.
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Hankkeen alkuvaiheessa senioreiden ja nuorten yhteistyö ei saanut kannatusta nuorten keskuudessa eivätkä nuoret olleet halukkaita yhteisiin harrastuksiin senioreiden
kanssa, vaan halusivat mieluummin nuorten yhteisiin uusin juttuihin, jotka he kokivat
tärkeämmäksi. Kuitenkin hankkeen loppuvaiheessa, kokkikerhon suosion noustua,
kerhossa kulkeneet lapset ja nuoret innostuivat kotitaloustaitojen kehittämisestä sekä
kiinnostuivat kansainvälisistä ruuista ja keittiöistä. Kokkikerholaiset ovat pyytäneet
paikallista Martta-yhdistystä opettamaan näiden ruokien tekoa.
Edellä kuvattu esimerkki nuorten ja senioreiden intressien kohtaamisesta ja orastavasta yhteistyöstä kertoo hyvin sen, ettei hyvä idea sellaisenaan toimi. Kummitoiminnan kehittämisessä samoin kuin koulutettujen ja aktiivisten ohjaajien löytämisessä on ensisijaisen tärkeää, että lapsia ja nuoria kuullaan aidosti. Heidän kiinnostuksen kohteita huomioidaan ja
toiveita arvostetaan. Kun idea ja innostus olivat nuorten keskuudessa syttyneet, on mahdollista löytää yhteistyön mahdollisuudet ja yhdessä tekeminen myös esimerkiksi seniori-ikäisten kanssa, vaikka siihen sellaisenaan suhtauduttaisiin nuorten keskuudessa varauksella.

Hankkeen suunnitteluvaiheessa ideoitu pysyvä yhtenäinen kannustusjärjestelmä, jonka
kautta nuoret ohjaajat sitoutetaan harraste- ja vapaa-ajanohjaajiksi pitemmäksi aikaa, ei
hankkeen aikana käynnistynyt suunnitellulla tavalla.
Kyseinen toiminta ja sen realistinen toteuttaminen olivat haaste. Tämä sen takia, että
toteutuksissa oli mukana niin monia eri toimijoita. Toisaalta nuorten mielenkiinnon
kohteiden vaihtuminen tiuhaankin tahtiin asetti oman haasteensa. Lisäksi pitkäaikainen sitoutuminen ja ohjaajana toimiminen on nuorille haaste, koska he muuttavat
pois 9.luokan jälkeen.
Osassa vapaa-ajantoiminnoista kehittyi kuitenkin omia palkitsemisjärjestelmiä. Esimerkiksi
palokuntanuorissa pisimpään ollut ja ryhmänohjaajakurssin suorittanut nuori voi päästä apukouluttajaksi omalla aktiivisuudellaan. Palkkiona Pelkosenniemen VPK ry myöntää stipendin
kauden lopussa nuorelle, joka on toiminut esimerkillisenä kouluttajana. Myös heppakerhon
apuohjaajana toiminut nuori kehitti yrittäjän kanssa yhdessä palkitsemis- ja kannustusmenetelmän. Lisäksi Pelkosenniemen nuorisotoimi kehitti omaa kannustusjärjestelmäänsä.
Nuorisotoimi palkkaa kerhoihin apuohjaajia paikallisista nuorista, joilla on oma halu
olla kehittämässä toimintaa ja auttaa ohjaustilanteissa kerhon pääohjaajia. Nuoria
apuohjaajia käytetään apulaisina kerhoissa, joissa on laaja ikäluokka osallistujissa ja
suuri ryhmä. Apuohjaajia käytetään muun muassa kotitalous- ja askartelukerhoissa
sekä uimakuljetuksissa.
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4.2 Yrittäjyyskasvatus
Harraste- ja lajitoiminnan kehittämisen lisäksi Kaikkien vastuulla! -hankkeessa keskityttiin
toiminnalliseen yrittäjyyskasvatukseen, jossa erityisryhmänä olivat nuoret ja nuoret aikuiset.
Tämä sen takia, että nuorten viihtyvyys ja hyvinvointi ovat sidoksissa siihen, miten nuoret
kokevat ja näkevät mahdollisuuksia työllistyä, asua ja elää alueella aikuistuttuaan. Toteutuksen tarkoituksena oli herättää ja ohjata nuoria yrittäjyyteen. Kokeilut innostivat nuoria
yrittäjyyteen, mutta myös vahvistivat heidän toisen asteen uravalintojaan.
Hygienia
passi
Pop-up
kokeilut

Nutukas 2.0

Nutukas

Yrittäjyys

Nuorten
yritys

kasvatus

kierros
tapahtuma

Anniskelu

Oppimishautomo

passi
Rassaus
paja

Kuvio 4. Yrittäjyyskasvatuksen osaprojektit

4.2.1 Pop up -yrityskokeilut
Vetovastuu yrittäjyyskasvatuksen pop up -yrityskokeilukokonaisuudesta oli yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajalla, Anna-Kaisa Luoma-aholla. Kokeiluissa sparraajana toimivat elinkeinokoordinaattori Mika Tenhunen sekä hanketyöntekijä. Kaikki kokeilut aloitettiin aidosti lasten tai nuorten mielenkiinnon kohteista. Mukana osassa toteutuksesta oli myös opinnäytetyöntekijä Hanna Lehtola. Hannan opinnäytetyö “YLYPIÄSTI YRITTÄJÄKSI, Nuorista tulevaisuuden yrittäjiä Pelkosenniemelle ja Pyhätunturin matkailualueelle” on luettavissa:
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201705178689.

Nuorten Pop-up hillakioski lähti nuorten omasta ideoinnista liikkeelle. He halusivat
kokeilla kioskitoimintaan. Kokeilua valmisteltiin pohtien toimintasuunnitelma ja katelaskentaa, jotta toiminta olisi mahdollisimman aitoa nuorille. Elinkeinokoordinaattorin
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tukemana nuoret suunnittelivat kioskin toteutuksen. Päiväksi valikoitui Pelkosenniemi-päivät, jolloin oli mahdollista saavuttaa mahdollisimman paljon asiakkaita.
Tuotteistamisessa mukana toiminut Hanna Lehtola pohti nuorten kanssa ideaa, mikä
tuote voisi liikkua kotiseudulla. Nuoret hoksasivat hillasadon olevan juuri parhaillaan.
Hilla, jonka poimii itse, ei tule maksamaan tuotteeseen mitään totesivat nuoret. Nuoret poimivat itse marjat ja myyntituotteiksi niistä valmistettiin hillasmoothie ja hillapannacotta ravintola-alan ihmisten tukemana.

Kuva 2. Pop up hillakioski

Lähtökohta työskentelyssä koululaisten kanssa oli löytää työkaluja oikeaan lähestymistapaan ja päästä “ineen” jengiin. Yrittäjän tavoite nuorten ohjaamisessa oli olla hyvä ja helposti
lähestyttävä tyyppi, jotta vuorovaikutus ja toiminta yhdessä nuorten kanssa olisi mutkatonta.
Pop up -yrityskokeiluihin osallistui noin 25 oppilasta. Pelkosenniemen koulussa (1-9 luokat)
koululaisia on kaiken kaikkiaan noin 60.

Alkutilanne yrityskokeiluille oli ihmetystä täynnä. Ensimmäiset kysymykset koululaisilta olivat muun muassa, onko meillä kunnassa jotain yrityksiä, ja miten muka matkailussa on yrittäjyyttä. Tämä johti pitkään pohdintaan siitä, etteikö koululaisilla oikeasti ollut tietoa yrittäjyydestä, vai olivatko kysymykset vain huonoja vitsejä. Huumorista ei kuitenkaan ollut kyse,
vaan keskustelujen aikana kävi ilmi, etteivät osa nuorista oikeasti tienneet, mitä yrittäjyys
tarkoittaa. Jossain määrin pelottava lähtötilanne, etteivät nuoret tienneet kotikunnassa oleva
yrityksiä, haihtui prosessin edetessä.
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Pop up -yrityskokeilujen tavoitteena oli innostaa nuoria yrittäjyyteen ja samalla vahvistaa
myös heidän toisen asteen koulutusvalintoja. Nuorten yritysideat rakentuivat heidän omien
mielenkiintojen mukaisesti ja niissä oli vaikutteita harrastuksista sekä ammateista, jotka ovat
jo osana heidän elämää vanhempiensa työurien kautta. Kokeiluprosessin aikana nuorille
opetettiin konkreettisesti, mitä yrittäminen on ja mitä se käytännössä merkitsee. Nuoria
avustettiin havainnoimaan yrittäjyyteen tarvittavia valmiuksia ja asioista, joista yrittäjyys lähtee. Nuorille myös tarjottiin vaihtoehtoja yritystaitojen oppimiselle.

Nuoret saavuttivat kahdeksan loistavaa yritysideaa. Villeimmän idean saivat 5. luokkalaiset
pojat; pop-up Kanikahvila, jossa liikeideana oli palvella kesäaikana matkailijoita Pelkosenniemen torilla. Idea piti sisällään kahvilatoimintaa ja tutustumista kanien elämään. Nuorten
yritysideoita

olivat

lisäksi

muun

muassa

pizzeria

ja

liikkuva

lastenhoitopalvelu.

Pop up Pizzeria oli lopulta ensimmäinen toteutettu yritysidea. Koulun ruokala muuttui väliaikaisesti pizzeriaksi, jossa oli myös koulun investoima aito pizzauuni. Pizzeria toteutettiin
kutsuvierastilaisuutena, jonne kutsuttiin muun muassa kunnan virkamiehiä sekä henkilökuntaa. Yrittäjyyskasvatuksen alkutaipaleen epäilyksien jälkeen, nuoret pääsivät kokemaan tärkeän onnistumisen. Nuorten tärkein palaute oli se, että nuorille oli syntynyt aito innostus
jatkaa ja kehittää toimintaa myös tulevaisuudessa.

4.2.2 Nuorten yrityskierros-tapahtuma
Hankkeen yhtenä toimenpiteenä oli yrityskierros. Yrityskierrosta alettiin työstämään nuorten
ideoinnin kautta: “Mitä he haluavat yritystoiminnasta tietää ja mistä heille on tulevaisuudessa
hyötyä”. Nuorten toiveena oli tavata eri paikallisia yrittäjiä ja kuulla heidän kertovan omista
yrityksistään. Toiveen pohjalta alkoi yrityskierros-tapahtuman rakentaminen.

Yrittäjätarinoiden lisäksi tapahtumaan kutsuttiin mukaan myös ne yrittäjät, jotka pystyvät
myös työllistämään innostuneita nuoria kesätöihin tulevaisuudessa. Lisäksi kontakteja luotiin yrityksiin nuoren TeT-harjoittelupaikkoja ja jatko-opiskelujen mahdollisia TOP-jaksojen
oppimisympäristöjä ajatellen. Tapahtumaan pyydettiin mukaan myös Lapin oppisopimustoimiston yhteyshenkilö kertomaan nuorille oppisopimuksesta ja opiskelumahdollisuuksista.
Lisäksi tapahtumassa jaettiin nuorille tietoa kevytyrittäjyydestä ja esitteitä UKKO.fi-palvelusta.
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4.2.3 Oppimishautomo
Seuraava vaihe yrittäjyyskasvatuksessa oli kokeilu, joka toteutettiin osana valtakunnallista
kokeiluviikkoa. Kokeilulla testattiin Pyhän kyläyhdistyksen toimesta kehitteillä olevaa yritysja yhteisöhautomoideaa. Hautomo olisi toteutuessaan sekä kestävän matkailun kehittämisympäristö että "koululuokka", jossa voi oppia liiketalouden lainalaisuuksien lisäksi tarkastelemaan asioita vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmista.
Kokeilun viesti oli: ”Yhteistyössä yrittäjien, koululaisten, opettajien ja kunnan kanssa voimme
olla rakentamassa uuden sukupolven innovaattoreita, tulevaisuuden tekijöitä ja uutta yrittäjyyttä”. Haaste kaikille mukana oleville toimijoille oli, miten hyödynnämme alueen vahvuuksia uudenlaisen oppimisympäristön kehittämisessä. Tällä viestillä kehotettiin ennen kaikkea
alueen yrittäjiä tarttumaan lasten ja nuorten kanssa tuumasta toimeen.

Oppimishautomo-kokeilun tarkoituksena oli löytää uusia ja mielenkiintoisia tuotteita sekä
palveluita matkailuyrittäjien tueksi sekä matkailijoille elämyksiksi, tuotteiksi ja matkamuistoiksi. Hautomon oppijoina toimivat Pelkosenniemen koulun 5-6 luokan oppilaat. Kouluttajina ja mentoreina olivat alueen yrittäjät, Pelkosenniemen koulun rehtori ja 5-6 luokan opettaja. Muina yhteistyökumppaneina olivat Lapin yliopisto, Pohjoisimman Lapin Leader, Pelkosenniemen kunnan elinkeinokoordinaattori sekä Maa- ja metsätalousministeriön / avoimen hallinnon toimintaohjelman asiantuntija.

Oppimishautomoon osallistui neljä paikallista matkailualan yritystä, jotka toivat hautomoon
oppilaiden pohdittavaksi tuotteen tai palvelutarpeen. Kaikki toiveet kohdistuivat nimenomaan lapsien ja nuorien palveluiden kehittämiseen alueelle. Kohderyhmänä sekä kotimaiset, että ulkomaalaiset matkailijat, mutta myös alueen nuoret.

Hautomossa kehitettiin muun muassa palvelupaketti nimeltä Lapin lasten erätaidot, jossa
mennään retkelle oppimaan erätaitoja Pyhä-Luoston kansallispuistoon. Siinä opetellaan
myös paikallisia perustaitoja kuten puukon käyttöä, nuotion tekemisistä, kartan ja kompassin
käyttöä. Oppaina ovat sekä aikuinen että lapsi, joka voisi toimia rinnallakulkijana. Toinen
ryhmä kehitti idean mobiilipelistä, jonka tarkoitus on herättää matkailijoiden mielenkiinto Lapin ja Suomen luontoon. Mobiilipeli on toteutettu Trivia-pelinä. Muita hautomossa kehitettyjä
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palveluja olivat Paintball-rata metsään sekä sen kentälle toteutettava versio ja Huttu-ukko polku.

4.2.4 Työllisyyttä tukevat koulutukset
Hankkeen aikana nuorten osaamista ja yrittäjävalmiuksia tuettiin mahdollistamalla hygieniakortin ja alkoholipassin koulutukset ja tentit. Hygieniaosaamiskoulutus nousi nuorten keskuudesta esille heidän jatko-opintojaan pohtiessa. Kyseinen kortti on heidän mielestään
hyödyllinen jo nuoresta pitäen, kun he alkavat hakea kesätöitä ja töitä opiskelujen ohella.
Monessa työssä tämä kortti pitää olla suoritettuna.

Alkoholipassin suorittaminen nousi esille täysi-ikäisten nuorten toiveista. He kokivat kortin
hyödyntävä heidän työllistymistään paikallisesti. Nuoret eivät halua muuttaa paikkakunnalta,
vaan haluavat mahdollisesti työllistyä kotiseudullaan. Pelkosenniemen suurin työllistäjä sesonkiaikana ovat rinteet ja ravintolat.

Hygieniakortin peruskoulutukseen oli osallistujia 26 joista 21 läpäisi tentin. Alkoholipassin
suorittamiseen osallistui 3 paikallista nuorta, joita koulutus kiinnosti. Usealla nuorella kyseinen kortti oli jo suoritettuna, kun taas osa nuorista koki kortin täysin turhaksi ajatellessaan
omaa suunniteltua työllistymistään.

4.2.5 Rassauspaja nuorille
Rassauspaja-toiminta aloitettiin kartoittamalla mahdollisia tiloja toiminnoille. Alkuvaiheessa
kävi ilmi, ettei hankesuunnitteluvaiheessa tiloiksi suunniteltu paikallisen yrittäjän huoltamotilat olleet käytettävissä jatkossa. Rassauspaja-toiminnan mahdollinen jatko tyrmättiin yrittäjän ilmoittaessa, että tiloissa on mahdollista toimia vain vuoden, kun heille oli tulossa jotain
muuta kyseisiin tiloihin. Toiseksi vaihtoehdoksi rassauspaja-toiminnalle löytyi Pelkosenniemen kunnan hallinnoima vanha puutyöhalli. Halli vuokrattiin lopulta rassauspajan käyttöön.
Lehtikankaan puutyöhalli oli rassauspajatoiminnassa 1.11.2016-31.10.2017.
Rassauspajanuorten ydinporukka kerättiin kylältä kasaan ja pohdimme yhdessä käytännön järjestelyitä ja sääntöjä. Avaimen kanssa päädyimme ratkaisuun, jossa piti
olla täysi luotto nuorten toimintaan. Avain oli koodilukkolippaassa hallin ulkopuolella
ja koodin sai soittamalla hanketyötekijälle. Koodi vaihdettiin noin kuukauden välein
välttääksemme väärinkäytön. Kokeilu osoittautui oikein onnistuneeksi, vaikka epäilijöitä nuoria kohtaan oli paljon. Mitään isompaa säännöistä poikkeavaa ei toteutuksen
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aikana sattunut nuorten omien pelisääntöjen puitteissa. Ideana oli, että jos yksi töppää, kärsii tästä koko ryhmä ja tämä ajatus toimi oikein hyvin.
Tarve rassausmahdollisuudelle ja toive sopivista tiloista oli aito. Koko toteutuksen ajan kerätty osallistujalista ja sen mukaiset kävijämäärät osoittivat, että toiminta on tärkeä pelkosenniemeläisille nuorille.

Rassauspajan toimintaa pyrittiin kehittämään aktivoimalla oma tiedotuskanava rassauspajan nuorille Facebook:iin. Tarkoituksena oli innostaa nuoria aktiiviseen toimintaan hallilla.
Tietoa mahdollisuuksista jaettiin ryhmässä. Odotuksena oli aktiivinen keskustelu kehittämiseen nuorten puolelta. Vastakaiku oli hyvin suppeaa. Suurimmalla osalla nuorista ei ollut
suurta halua keskustelulle Facebook-ryhmässä.

Renkaiden vaihdon kautta oli tarkoituksena pohtia nuorten kanssa jatkumoa hallin käytölle.
Vuokraa on jonkun maksettava, jotta halli säilyisi nuorten käytössä. Vuokran kattamiseen
mietittiin lisäksi autonhuoltotoimenpiteitä, koska renkaan vaihto ei yksistään riitä. Ydinporukan muutama nuori oli mukana kahdessa pop-up renkaiden vaihdossa. Innostusta toimintaan ei löytynyt. Tässä vaiheessa ydinryhmä alkoi pohtia, joutuvatko he vastuuseen vuokranmaksusta, kun isompaa ryhmää ei saatu sitoutettua toimintaan. Täten jatkuvuutta ei toiminnalle kokeilun kautta saatu.

Hillakioski
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Renkaan

Meän
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vaihto
kevät 2017

Pop-up
yritykse
t

Renkaan
vaihto syksy
2016

Nuorten
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Vaahtobileet

Kebab kioski

Kuvio 5. Nuorten Pop up -yrityskokeilut
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4.2.6 Nuorten lehti Nutukas
Hanke käynnistyi maalis-huhtikuussa 2016 nuorten julkaisun toteutuksella valokuvaaja Harri
Tarvaisen ohjauksessa ja koulun kanssa yhteistyössä. Tarvaisen idea toimenpiteen toteutuksessa noudatteli ilmiöoppimisen ideaa. Oppilaat saivat viikon olla töissä ikään kuin oikeassa lehdessä. Julkaisuun liittyvät tehtävät sisälsivät lehden suunnittelua, sosiaalista mediaa, toimittajan töitä, valokuvaamista ja kuvittamista, graafista suunnittelua sekä taittamista. Kaikki oppilaat saivat kuvata, kirjoittaa ja suunnitella kuvituksia sekä taittoja. Kokonaisuus rakentui monenlaisista tehtävistä ja moneen oppiaineeseen integroitavista toimista.

Kurssin ja lehden sisältö liittyy vahvasti Pelkosenniemen juhlavuoteen ja sen myötä kunnan
ja kuntalaisten identiteettiin. Mikä on kunnassa hyvää, miten sitä voisi kehittää, mitä haluaisit
esitellä matkailijalle?

Oppilaiden itse ideoima nutukaslehti syntyi viikon kurssin ja oppilaille
annettujen kurssiajan ulkopuolella tehtävien toimeksiantojen materiaaleista. Käytännön työn ohessa medialuku- ja kirjoitustaito oli olennainen osa kurssin sisältöä. Muun muassa muoti ja mainosalalta
otettujen ennen- jälkeen- kuvakäsittelyesimerkkien avulla havainnollistettiin, miten todellisuutta ja mielikuvia muokataan. Myös yrittäjyydestä ja itsensä työllistämisestä keskusteltiin kurssin aikana, koska
se koskee media-alaa vahvasti ja laajenee tulevaisuudessa yhä
enemmän muillekin toimialoille.

Lehtiprojekti innosti nuoria eri osa-alueisiin kuvaustoiminnoissa. Heillä jäi kova halu kehittyä
toiminnossa enemmän. Nuorten keskuudesta nousseiden toiveiden mukaan päätettiin yhdessä toteuttaa vielä toinen nuorten oma lehti.

4.2.7 Nutukas 2.0
Nutukas -lehden toinen numero toteutettiin yhdessä koulun oppilaiden kanssa. Numero
kaksi oli ensimmäistä laajempi ja moniulotteisempi lehti. Sen verkkojulkaisuun sisällytettiin
kuvauskurssin tuotoksena tehdyt videohaastattelut.
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Toteutuksen operatiivinen toiminta toteutettiin marras-joulukuun 2017 aikana ja materiaali
julkaistiin tammikuun 2018 aikana. Lehden teossa oli mukana koko koulu ikätasonsa mukaisesti. 1-2 luokkalaiset toteuttavat piirrustuksia ja pieniä tarinoita. 3-4 luokkalaiset toteuttavat
sarjakuvia ja 5-6 luokkalaiset kuvaavat minidokumentit. Yläkoululaisista oli koottu lehtityöryhmä, joka toteuttaa lehden juttujen teon kuvauksineen.

Oppilaat saivat toteuttaa Minun positiivinen kuntani -tehtävän. Tehtävän tarkoituksena oli löytää kunnasta ja omalta asuinalueeltaan
omia lempiaiheitaan ja paikkojaan. Löytää niitä positiivisia voimavaroja omasta arjesta ja löytää oman alueen vahvuuksia. Näiden avulla
löydettiin myös mielenkiintoisia paikkoja, tapahtumia ja osaamista
muiden kuntalaisten ja turistien tietoisuuteen.

Tehtävän tuotokset julkaistaan tulevassa Nutukas-lehdessä, Pelkosenniemen kunnan verkkosivuilla, Facebook-sivuilla sekä Youtube-kanavalla. Tehtävän tarkoitus oli myös herätellä kuntalaisia laajemmin ajattelemaan omaa kuntaa mahdollisuutena,
luomaan positiivista mielikuvaa ja yhteishenkeä.

Lisäksi lapsille ja nuorille luotiin omat nettisivut: www.nutukas.wordpress.com. Nettisivuston
tarkoituksena tuottaa materiaalia jatkossakin sivustolle, josta voi seurata pelkosenniemeläisten lasten ja nuorten elämää blogeista ja viihdyttävistä videoblogeista sekä kuvista. Nettisivuston ylläpitäjänä toimii Pelkosenniemen koulun oppilaskunta. Toimintaa voi seurata
myös nuorille tehdyn Youtube-kanavan kautta osoitteessa www.youtube.com/pelkosenniemenkoulu.

4.3 Lasten ja nuorten viestintäosaamisen kehittäminen mediakasvatuksen kautta
Alakoululaisille mediakasvatusta pidettiin ikätasoisesti luokissa. Opetus toteutettiin keskustelemalla yhdessä lasten ja nuorten kanssa aiheesta ja ohjaamalla heitä oikeaoppiseen sosiaalisen median käyttöön. Keskustelut koostuivat puhelimen käytöstä, pelien pelaamisesta
ja videoiden katsomisesta. Lisäksi keskusteltiin yhdessä siitä, mikä on reilua käyttäytymistä
sosiaalisen median maailmassa ja sen ryhmissä. Yhdessä mietittiin myös kuvien ottamista,
kuvauslupien kysymistä ja kuvien käyttöoikeuksia. Lapsille ja nuorille kerrottiin myös heidän
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oikeuksistaan siitä, voivatko he kieltää vanhempiaan kuvaamasta heitä ja lähettämästä kuvia sosiaaliseen mediaan. Oppilaille kerrottiin myös kiusaamisesta sosiaalisessa mediassa
ja siihen puuttumisesta.

Yläkoululaiset puolestaan pääsivät itse selvittämään, mitkä ovat sosiaalisen median ja internetin ongelmakohdat. Oppilaat selvittivät itse myös nettikiusaamista, sen tyylejä ja tapoja
sekä siihen puuttumista. Oppilaat ottivat myös selvää kuvien ja musiikin tekijänoikeuksista
sekä mahdollisuuksista ja velvollisuuksista. Oppilaat itse kokosivat oppaan ja kyselyn tulevaa jatkokäyttöä varten, jossa käsiteltiin nettikiusaaminen, tekijänoikeudet ja fairplay-ohjeet.
Tätä kyselyä käytetään ohjaamaan toisia oppilaita ja heidän tietämystään aiheesta. Kysely
on tarkoitus mahdollisuuksien mukaan viedä myös koteihin vanhempien tietämystä lisäämään.

Tukioppilaat työstivät koululle myös koulun ja oppilaiden yhteisiä mediapelisääntöjä. Säännöissä oppilaat ovat ottaneet huomioon sen, miten sosiaalinen media otetaan haltuun koulussa ja miten siihen toivotaan puututtavan. Oppilaat saivat pohdittavaksi, miten häiriöt oppitunnilla saadaan vähenemään ja piittaamattomuus tekijänoikeuksista loppumaan ja mitkä
ovat näiden syyt ja seuraukset. Tukioppilaat esittelivät säännöt myös koulun rehtorille ja he
yhdessä päättivät hyväksyä nämä koulun ja oppilaiden välisiksi pelisäännöiksi.

Tukioppilaat pohtivat myös, miten uuden Opetussuunnitelman mukaisesti sosiaalisen median opetuskäyttöä voitaisiin lisätä Pelkosenniemen koululla. Oppilaat tekivät ehdotuksen
opettajille ja esittelivät sen heille, sekä pohtivat yhdessä, miten näitä ehdotuksia voitaisiin
jatkossa paremmin hyödyntää opetustilanteissa.

4.4 Ympäristön viihtyvyys, talkootyö ja tapahtumat
Hankkeen aikana osallistettiin eri yhteisöjä ja yhdistyksiä lasten ja nuorten toimintoihin eri
talkoiden ja tapahtumien voimin. Talkooperinnettä tehtiin lapsille ja nuorille tutuksi esimerkiksi koululaisten perunamaan talkoiden ja erilaisten ympäristön siivoustalkoiden avulla. Talkoita toteutettiin yhteistyössä MLL:n ja kyläyhdistyksen kanssa, joilla talkoot ovat vahvana
perinteenä.

23

Kuva 3. Maisemanhoitotoimenpiteen jälkeä.

Hanketyöntekijä innosti yhteistyössä koulun kanssa osan koululaisista mukaan suunnittelemaan maisemointia teemalla “millainen on viihtyisä elinympäristö”. Koululaisten ideoita olivat esim. roskien kerääminen ja uimarannan kehittäminen.
Viheralueidenhoitajaksi vastavalmistunut paikallinen nuori Joonatan Karila toimi
hankkeen maisemointiin liittyvissä toimenpiteissä ohjaajana nuorille sekä suoritti itse
sen suurimpia pajukon raivauksia. Suunnitelmien laatiminen aloitettiin aidosti lasten
ja nuoren mielipiteitä kuunnellen ja huomioiden. Nuorten valikoimien kohteiden ja ideoiden kautta uimarannan kehittäminen on jatkunut hankkeen loppuvaiheille asti ja
jatkuu vielä tulevana kesänä saaden sinne uuden kesäkioskin Pelkosenniemen kyläyhdistyksen toimesta.

Kuva 4. Nuoret opettelemassa pensaan istutusta ammattilaisen opeissa.

Maiseman- ja ympäristönhoitotalkoiden aikana siistittiin mm. pajukkoja. Raivattu
pajukko hyödynnettiin ympäristötaiteeksi. Lapset ja nuoret sekä myös vanhemmat
pääsivät toteuttamaan taideopettaja Silja Tyrväisen ohjauksessa ympäristötaidetta omista
lähtökohdistaan.
Pelkosenniemen lapsille ja nuorille järjestetty kesäleiri 2016 painottui heidän toiveestaan taiteeseen. Taideleirin suurena teemana oli paikallisen maa-aines materiaalin
hyödyntäminen taiteessa sekä raivausjätteen uudelleen käyttö. Nuorten ideasta toteutettiin todella iso pajutaideteos ”HIRVI” sekä kadun toiselle puolelle valmistui
isoista kivistä taiteiltu patsas koristamaan Pelkosenniemen katukuvaa ja tervehtimään Pelkosenniemelle tulijoita.
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Kuva 5. Lasten ja nuorten kesäleirin 2016 pajutaideteos ”HIRVI”

Hankkeen kautta haastettiin paikallisia yhdistyksiä mukaan tekemään kylän maisemointitöitä. Haaste otettiin hyvin vastaan ja toimenpiteitä on tehty kiitettävästi eri kohteissa. Haastekampanjan myötä Pelkosenniemen kunta otti käyttöön kannustinrahajärjestelmän. Kunta
tarjoaa yleistä viihtyvyyttä parantaviin maisemanhoitotoimenpiteisiin kannustinrahaa kattamaan näistä syntyneitä kuluja. Kannustinrahaa tulee hakea suoraan Pelkosenniemen kunnalta.

Tapahtumia rakennettiin aidosti lasten ja nuorten ideoista. Tavoitteena oli yhteisöllisyyden
ja sosiaalisen pääoman vahvistaminen. Hankkeen aikana toteutettiin uusia tapahtumakokeiluja ja kehitettiin jo olemassa olleita tapahtumia enemmän lapsi- ja nuorisoystävällisimmiksi.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Joka vuotinen school out party (lasten ja nuorten koulun päättäjäiset)
Koko perheen laskiaisriehan kehittäminen
Niemi Lanit (digitaalinen pelaaminen)
Disco toiminnot (luokkaretkirahastojen kehittäminen)
Nuorten toripäivät
Vaahtobileet
Lasten kesäleirit 2016 ja 2017
Vpk nuorten kesäleirit 2016 ja 2017
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Kuvat 6. ja 7.Nuorten ja päiväkotilaisten vaahtobileet.

4.5 Nuoret päättäjinä ja toiminnan jatkuvuus
Hankkeen toteutuksen aikana perustettiin lakisääteinen nuorisovaltuusto yhdessä kunnan
toimijoiden kanssa. Nuorisovaltuustossa on puheenjohtaja, viisi jäsentä ja yksi varajäsen.
Nuorisovaltuuston sihteerinä ja aktivaattorina toimii nuoriso-, liikunta- ja kulttuurisihteeri. Toiminta aloitettiin 01.07.2017 ensimmäisellä kokouksella.

Hankesuunnittelun yhteydessä visioitu nuorisoseura tai vapaa-ajantoimikunta, joka ottaa
vastuulleen hankkeen jälkeen muun muassa lajitoiminnan koordinoinnin ja nuorten toteuttamien tapahtumien järjestämisen yhteistyössä muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa,
osoittautui tarpeettomaksi. Yhdistystoiminta ylipäätään ei asettunut nuorten intresseihin sopivaksi.

Toimintamalliksi

muotoutui

vapaamuotoisempi

tapa

tehdä

ja

toteuttaa

asioita.

Kokeilut ja yhteistapaamiset koettiin toimivimmiksi kuin perinteinen yhdistystoiminta. Koordinointivastuu hankkeen aikana kehitettyjen tapojen ja toimintojen jatkumisesta on kuitenkin
edelleen vahvasti nuorisotoimen ja nuorisotyön parissa työskentelevillä henkilöillä. Tavoite
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tulevaisuudessa on, että kehittämis- ja koordinointivastuu siirtyy enemmän nuorille itselleen
jakautuen yhteisesti sovitusti myös muille toimijoille. Kaikkien vastuu on hankkeen jälkeen
orastavassa vaiheessa, mutta tarvitsee vahvistuakseen edelleen paljon työtä ja sitoutumista
eri tahoilta.

5 Aikataulutus ja henkilöresurssit
Kaikkien vastuulla! -hankkeelle asetettiin hankesuunnitteluvaiheessa tavoitteellinen aikataulutus, jonka pohjalta toteutuksia alettiin rakentaa. Toimintoja starttailtiin aina sitä mukaan,
kun uusia ideoita saatiin suunniteltua ja valmisteltua toteutusvaiheeseen.

Hankkeen vastuuhenkilönä toimi hankkeen käynnistyessä kunnan sivistystoimenjohtajarehtori Antti Parkkinen. Antin siirryttyä uusiin haasteisiin vastuuhenkilöksi vaihtui Aki Koivisto, joka valittiin Antin tilalle kunnan sivistystoimenjohtaja-rehtoriksi. Antti ja Aki toimivat
hanketyöntekijän esimiehenä ja vastasivat loppukädessä hankkeen suunnitelman mukaisesta toteuttamisesta.

Kokoaikaisena hankevetäjänä toimi 1.5.2016-28.2.2018 Heikki Arvola. Heikin vastuulla oli
hankkeen käytännön toteutus. Heikin tukena hankkeen kokonaisuuden hallinnassa sekä toiminnan mallintamisessa oli kehittämissparraaja Hilma Heikkinen. Lisäksi hankkeeseen oli
varattu kuluerä yrittäjyyskasvatukseen, jonka oli suunniteltu toteutuvan Pelkosenniemen
elinkeinokoordinaattorin ohjaamana. Elinkeinokoordinaattori Mika Tenhusen työpanos
hankkeelle oli suunniteltua paljon pienempi, noin 1 viikko varatusta 2 kuukaudesta. Mikan
muut työkiireet rajoittivat hänen osallistumistaan toteutuksiin. Hän osallistui yrittäjyyskasvatuksen kehittämis- ja ideointitoimenpiteisiin.

Lisäksi kustannusarvion palkkakuluihin oli varattu pieni kuluerä lyhytaikaisia palkkauksia
varten eri toimenpiteiden avustaviin työtehtäviin:
• Pelkosenniemen maisemointi- ja viihtyvyyssuunnitelma (2,5 kk), tekijä Joonatan
Karila
• Nutukas 2.0 osaprojekti (2 kk), Miia Taivalantti päätoimittajana ja osaprojektin
ohjaajana sekä Moona Vuontisvaara (paikallinen media-alan tutkinnon suorittanut nuori) avustavana ohjaajana
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Hankkeen talousarvioon varatut palkkiot mahdollistivat lisäksi monipuolisen osaajajoukon
mukana olon eri kokeiluissa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eeva Airas, muskaritoiminta
Janne Mukkala, yleisurheilutoiminta
Rovaniemen frisbeeseura ACDG
Niina Oinas, Tmi Silhaus, taide- ja mediakasvatus
Eero Fisk, Kairankutsu, erä- ja luontotoiminta
Anu Lampinen, Lucky Ranch, Heppakerho
Ville Sorsa, robotointi ja koodauskerho
Riikka Sorjamaa, askartelukerhot
Mikko Perttunen, salibandykerho
Ile Poikela, nykytanssikerho
Joni Särmö, parkki ja vapaalaskutoiminta
Silja Tyrväinen, Luovuuspaja Keinu, taidetoiminnat
Marko Poikela, Pelkosenniemen riistahoitoyhdistys, erätoiminta
Miia Taivalantti, mediakasvatus

Pelkosenniemen yrittäjien puheenjohtaja Anna-Kaisa Luoma-aho vastasi yrittäjyyskasvatuksesta vapaaehtoistyönä. Mukana toiminnoissa ja kokeiluissa oli lisäksi lukuisia muita yksityisiä henkilöitä. Mukana olivat muun muassa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Timo Lauttajärvi, aktiivinen isä
Hanna Lehtola, opinnäytetyöntekijä, pop up hillakioski
Timo Vepsäläinen, ilmakuvaus
Joni Aho, Lani-tapahtumat
Tero Luoma-aho, Lauri Mäntykoski, Esko Arvola, Pekka Arvola / VPK
Annika Kostamo, Anne-Mari Hiltunen ja Niina Arvola / MLL
Marja-Leena Laatikainen ja Aino Kulpakko / Pelkosenniemen SPR
Tapio Rautiainen ja muut työntekijät / työpaja Syke
Pelkosenniemen Martat
Pelkosenniemen koulun henkilökunta

Kunnan olemassa olevat harraste- ja vapaa-ajantilat sekä -välineet olivat hankkeen
käytettävissä.

6 Toteutuksen organisaatio
Hanke toteutettiin Pelkosenniemen kunnan toimesta. Kunnan vapaa-ajanohjaaja, nuoriso-,
kulttuuri- ja liikuntasihteeri, etsivä nuorisotyöntekijä sekä nuorten työpajaohjaaja osallistuivat
hankkeeseen asiantuntijoina ohjausryhmätyöskentelyn kautta sekä yksittäisiin toimenpiteisiin vahvuuksiensa ja toimenkuviensa mukaisesti hyödyntäen omia kontakteja ja verkostojaan.
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Hankkeen toteutuksessa mukana olleet kunnan eri yksiköt ja työntekijät:
•
•
•
•
•
•

nuoriso-liikunta ja kulttuurisihteeri Mika Parviainen
etsivä nuorisotyöntekijä Anne-Mari Hiltunen
nuorten työpaja Lauri Mäntykoski ja Vesa Moilanen
vapaa-aikaohjaaja Jutta Pasma
rehtori-sivistystoimenjohtajat Antti Parkkinen, Aki Koivisto ja Mirja Lampela
elinkeinokoordinaattori Mika Tenhunen

7 Kustannukset ja rahoitus

a. Ely-keskuksen myöntämä
tuki
EU-osuus
Valtion osuus
b. Muut julkiset rahoituslähteet,
yht.
Kuntaraha Leader-ryhmältä
Kunnan suora rahoitus hankkeeseen
Muu julkinen rahoitus
c. Julkinen yhteensä (a+b)
d.Yksityinen rahoitus yhteensä
Rahallinen osuus
Vastikkeeton työ
e. Rahoitussuunnitelma yhteensä (c+d)
f. Hankkeen tulo (lisätään)
Kokonaisrahoitus (e+f)

Haettu rahoitus
124 857,36€

Hyväksytty rahoitus
124 857,36€

31 214,34€

65 550,11€
59 307,25€
31 214,34€

31 214,34€

31 214,34€

156 071,70€
17 341,30€
3 468,26€
13 873,04€
173 413,00€

156 071,70€
17 341,30€
3 468,26€
13 873,04€
173 413,00€

173 413,00€

173 413,00€

Kustannukset olivat yhteneviä hankkeeseen laaditun budjetin kanssa. Hankkeen aikana tehtiin kaksi muutoshakemusta kustannusten muuttamiseksi. Maksatusta haettiin seitsemän
kertaa.

8 Ohjausryhmätyöskentely
Hankkeelle nimettiin ohjausryhmä, johon kuuluivat:
•
•
•
•
•

Antti Parkkinen, muutos Aki Koivisto, Pelkosenniemen kunta
Hanna-Leena Pesonen, Pohjoisimman Lapin Leader ry
Anne-Mari Hiltunen, Pelkosenniemen kunnan etsivä nuorisotyöntekijä
Lauri Mäntykoski, Pelkosenniemen VPK, muutos Anna-Kaisa Luoma-aho,
Pelkosenniemen yrittäjät
Jutta Pasma, Pelkosenniemen kunnan vapaa-aika ohjaaja
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•
•
•
•
•
•
•
•

Mika Parviainen, Pelkosenniemen kunnan nuoriso-ohjaaja
Joni Aho, vanhempien nuorten edustaja
Jarno Jaksola, Pyhätunturin ravintolat Oy, yrittäjien edustaja
Juhani Talvensaari, Pelkosenniemen RHY
Johanna Ahvenainen, Seurakunnan nuorisotyöntekijä
Hilma Heikkinen, #proLappi -hankkeen projektipäällikkö
Marja-Liisa Oinas, eläkeläisten edustaja
Lisäksi nuoret toimivat ohjausryhmän asiantuntijajäseninä

Ohjausryhmä kokoontui hankkeen toteutuksen aikana seitsemän kertaa. Ohjausryhmän jäsenen rooli lakisääteisin tehtävän lisäksi oli tuoda omia näkemyksiä ja kokemuksia sekä
verkostoja esille, jotka edesauttaisivat hankkeen toteutusta ja toimintamallin luomista.

Ohjausryhmän tuki ja hyöty hankkeen toteutuksessa jäi vähäiseksi. Ohjausryhmä oli koottu
ajatuksella, että jäsenet olisivat aktiivisesti mukana myös kehittämistoiminnassa. Tällainen
aktiivinen rooli jäi kuitenkin toteutumatta. Ohjausryhmän kokoukset noudattivat pääsääntöisesti samaa kaavaa; hankevetäjä kertoi hankkeen tilanteesta, sen hetken kuulumisista ja
toiminnoista, keskustelu jäi vähäiseksi, tai sen merkitys suhteessa toteutukseen oli etäinen.
Lisäksi ongelmia aiheutti ohjausryhmän iso koko. Ohjausryhmän koolle saanti oli vaikeaa jo
alusta asti. Läsnä olivat yleensä vain nuorisotyötä tekevät, joiden kanssa hanketyöntekijä
työskenteli muutenkin päivittäin.

9 Toteutusoletukset ja riskit
Hankkeen toteutusoletuksena oli, että koska hankkeen tavoitteena oli lasten ja nuorten osallisuus, kuuleminen ja huomioiminen, sekä kuntalaisten aktivoiminen mukaan vastuun kantoon, ei hankkeen toimenpiteiden toteutusta voitu ennalta täysin tarkasti tietää. Hankesuunnitelmaan oli tästä huolimatta kuitenkin kirjattu todella paljon erilaisia toimenpiteitä. Toteutusoletuksen mukaisesti kaikkiin suunnitelmassa esillä olleisiin toimenpiteisiin ei kuitenkaan
käytetty samanlaista panosta. Osaa etukäteen suunnitelluista toimenpiteistä raapaistiin vain
pinnasta.

Hankkeen toteutuksessa riski oli osallistumattomuus. Hankkeen tavoitteita ei olisi saavutettu, jos lapsia ja nuoria ei olisi saatu mukaan ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa, tai jos
heidän toiveet ja tarpeet olisi sivuutettu. Myös aikuisten negatiivinen asenne ja vapaaehtoistoimijoiden passiivisuus olivat hankkeen onnistumisen kannalta huomioon otettavia riskejä.
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Haasteena hankkeen toteutuksessa oli muun muassa lajikummien löytäminen niihin lajeihin,
jotka kiinnostivat lapsia ja nuoria. Perinnelajeihin olisi innostusta ja osaamista löytynyt, mutta
ne eivät olleet tämän päivän nuorien kiinnostuksen kohteena. Haasteena oli myös hankkeen
kustannusarvioon palkkioina varatun summan käyttö. Suurin osa harrasteohjaajista ei halunnut palkkiota tehtävästä, koska se olisi edellyttänyt työsopimuksen tekemistä kunnan
kanssa. Sivutulona tehtävästä työstä suurin osa tulosta olisi mennyt veroihin. Lopulta moni
päätyi tekemään ohjaustyön talkootyönä.

10 Yhteistyökumppanit
Hankkeen aikaisia keskeisimpiä yhteistyökumppaneita olivat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pelkosenniemen SPR
Pelkosenniemen Vpk ry, nais-nuoriso ja sammutusosasto,
Pelkosenniemen MLL ry
Pelkosenniemen riistanhoitoyhdistys
Pelkosenniemen Martat
Pelkosenniemen nuorisotoimi, Nuorten työpaja, Etsivä nuorisotyö
#proLappi-hanke
Sodankylän TähtiWolley
Pyhätunturi Oy
Pelkosenniemen koulu ja päiväkoti
Tmi Silhaus, Spraypaint artist Tero Kivelä, Graffititaiteilija Petteri Harju, Lucky ranch,
Yön Lapset Ky, Pyhän kyläyhdistys ry, Luontokeskus Naava, Harri Tarvainen Kota
Collective.

11 Tulokset ja vaikutukset
Harrastus ja vapaa-ajan toiminnalle asetetut tavoitteet, kymmenen uutta aktiviteettia, ylittyi
hankkeen aikana reilusti. Kokeiluja oli laidasta laitaan muun muassa leireillä. Kaikki laji- ja
harrastekokeilut olivat niitä, joita lapset ja nuoret olivat toivoneet.

Leirien aikana testattavina oli paljon uusia laji- ja harrastetoimintoja, joista kartoitettiin lapsia ja nuoria innostavia ja kiinnostavia toimintoja. Esimerkiksi valokuvaus ja
sen eri toiminnot olivat suosiossa koko hankkeen toteutuksen ajan. Harrastetoimintana sitä on kehitetty yhdessä nuorten kanssa.
Tapahtumien toteutus oli osa yrittäjyyskasvatusta, joten nuoret saivat opastusta tapahtumien toteutuksessa Anna-Kaisa Luoma-ahon ohjauksessa. Lasten ja nuorten eri tapahtumia
hankkeen aikana järjestettiin yhdeksän. Osa tapahtumista jää elämään hankkeen jälkeenkin.
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Myös pop up -toiminta oli osa yrittäjyyskasvatusta. Nuorten omia pop up -kokeiluja olivat:
Johan on pop up Hillakioski, renkaiden vaihdot 2kpl, Vpk-nuorten kebab kioski, pop up pizzeria, vaahtobileet ja discot. Pop up -toiminta oli lähtökohtaisesti nuorten omaa ideointia
elinkeinokoordinaattorin avustuksella.

Harraste- ja lajitoiminnoissa on hankkeen aikana kerätty osallistujalistoja, joiden avulla on
seurattu eri aktiviteettien osallistujamääriä. Keskiarvo toteutuksissa on ollut 12 henkilöä /
kokeilu. Kokeiluista suosituimpia on kehitetty eteenpäin ja samalla juurrutettu toimintoa pysyväksi aktiviteetiksi. Osallistujamäärien ollessa lähempänä nollaa on toiminnan kehittäminen jätetty sikseen ja alettu etsiä uusia mahdollisuuksia.

Uusia harraste- ja lajikummeja sekä ohjaajia on hankkeen aikana toiminut monissa eri toiminnoissa. Parhaiten onnistuimme aktiivisissa liikunnallisissa toiminnoissa, kuten pipolätkä,
sähly, askartelu, koodaus, vpk, taapero sekä heppa -kerhoissa. Näissä toiminnoissa monissa kyse ei ole vain yksittäisistä ohjaajista, vaan toiminta elää koko ajan tullen lisää aktiivisia vanhempia ja nuoria.

Hankkeen viestintää on toteutettu suunnitelmien mukaisesti aktiivisella Facebook tiedottamisella. Lisäksi on hyödynnetty Instagramia. Monissa aktiivisissa toiminnoissa osallistujilla
on käytössä omat Whatsapp-ryhmät. Myös perinteiset lehti-ilmoitukset ja jutut ovat olleet
viestintävälineenä. Lehtijuttuja on ollut neljä. Lisäksi rassauspajatoiminnasta toteutui yksi
radiohaastattelu Ylelle. Hankkeen aikana on hyödynnetty myös vanhaa, mutta toimivaa ilmoitustaulutiedottamista.

Nuorten kiinnostus toteuttaa omannäköistä aktiivista viestintää heräsi hankkeen lopussa.
Nuorilla on käytössä omat nettisivut (www.nutukas.wordpress.com), johon voi laittaa blogikirjoituksia ja valokuvia Pelkosenniemen arjesta.
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12 Yhteenveto ja esitykset jatkotoimenpiteiksi
Kaikkien vastuulla! -hanke toteutettiin pääasiassa Pelkosenniemen kunnan alueella. Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli lasten ja nuorten viihtyvyyden ja hyvinvoinnin lisääminen
sekä kotiseutuidentiteetin vahvistaminen osallisuutta ja aktiivista vapaa-ajan toimintaa kehittäen. Hankkeen toimenpiteissä erityinen huomio kiinnitettiin nuoriin aikuisiin ja alle kouluikäisiin, joille vapaa-ajan aktiviteetteja ei hankkeen käynnistyessä ollut tarjolla. Hankkeen
toteutuksessa tähdättiin toimintaan ja sen mallintamiseen, joka vahvistaa lasten ja nuorten
osallisuutta. Osallistamalla mahdollistettiin aktiivinen ja sosiaalinen arki alueen lapsille ja
nuorille.

Hankkeessa toteutettiin kokeillen erilaisia toimenpiteitä, joiden kaikkien tavoitteena oli lasten
ja nuorten osallisuuden vahvistaminen, heidän aito kuuleminen ja huomioiminen sekä kuntalaisten kannustaminen vastuun jakamiseen. Hankkeen toteutuksessa keskityttiin yhteistyön vahvistamiseen ja yhteistoiminnan kehittämiseen.

Rassauspajatoiminen jatko:
Miten voidaan mahdollistaa hyvin käyntiin lähtenyt toiminta nuorille?
Hallin kustannukset kaatoivat hankkeen aikana toteutetun kokeilun jatkuvuuden. Nuoret kokivat sitoutumisen vuokranmaksuun heille mahdottomaksi. Mistä saisi tällaiseen toimintaan
resursseja?

Liikunta- / kulttuuriseteli:
Jatkossa tarvitaan lasten ja nuorten aktiivisiin toimintoihin kannustinraha. Se voisi olla seteli
(esim. 50€), jonka voisi hakea kaikki omaan harrasteeseensa tasaa-arvoisesti ja se haettaisiin kuittia vastaan nuorisotoimelta avustuksena. Seteli olisi monipuolisempi ja kaikille lapsille ja nuorille mahdollinen. Seteliä voisi käyttää esim. laskettelukortin hankintaan, ratsastukseen, luisteluun tai mihin tahansa, mikä kannustaisi nuoria liikkumaan tai toteuttamaan
omaa harrastettaan, on se sitten kuvaamista tai painonnostoa. Pääasia olisi, että kannustinrahan kautta saataisiin lapsia ja nuoria aktiivisemmiksi vapaa-ajallaan.
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13 Lehtileikkeet

Vaahtobileiden lehti-ilmoitus

Renkaan vaihtoilmoitus

Lehtileike Kotilappi 1.
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Lehtileike Kotilappi 2.

Lehtileike Kotilappi 3.
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Pelkosenniemen nuorilla syttyi ajatus
rassaripajasta
Nuoret eivät odotelleet sormi suussa, että joku järjestäisi heille vapaa-ajan tekemistä. He järjestävät sitä itse.
Nuoret
17.1.2017 klo 07:43päivitetty 17.1.2017 klo 08:23

KOPIO YLEN JULKAISUSTA

Jarkko Riikonen / Yle

Jorma Korhonen

Rassaripaja on paikka, missä nuoret voivat korjata ja "tuunata" kaikenlaisia koneita ja laitetta
polkupyöristä, mopoihin ja henkilöautoihin. Eivätkä he rassaa vain omia härveleitään, vaan
tarjoavat palvelujaan myös muille.
Aiemmin Pelkosenniemen nuoret rassarit kokoontuivat toimintansa lopettaneen rantabaarin
tiloissa, mutta rakennus purettiin.
Rassareille tilat puutyöhallista
Ei hätää. Kunta järjesti uudet tilat teollisuusalueen puutyöhallista Lehtikankaalta ja "Kaikkien
vastuulla" -niminen leaderhanke laittoi rassaripajan pyörimään. Hanketyöntekijä Heikki Arvola on pajasta innoissaan:
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– Hieno homma. Nuoret sen itse ideoivat ja laativat pajalle myös käyttösäännöt. Se on heidän vastuullaan, Heikki Arvola sanoo.
Hänen mielestään myös luottamus täytyy olla molemminpuolista - hänellä nuoriin ja nuorilla
häneen.
Ei henkilöautoa suurempaa
Heikki Arvolan mielestä kunnan puutyöhalli on hyvä paikka rassaripajalle. Hallin pieni ovi
kuitenkin rajoittaa, että sisään ei saada henkilöautoa suurempaa.
– No, eipä ehkä tarvikaan näin aluksi.
Rassaripaja tuottaa myös maksullisia palveluja. Auton renkaan vaihto voi olla sellainen. Pelkosenniemellä ei ole muuta rengastyöpaikkaa, vaan siinä tarpeessa täytyy ajaa naapurikuntiin.
– Vanhuksille voimme olla hyväksi avuksi, kun palvelu löytyy läheltä, Arvola sanoo.
Hankintoja varojen mukaan
Rassaripajan työkalu ja -laitevarustusta kohennellaan varojen mukaan.
– Mitä noista pienistä palveluista kertyy, niin sillä rahalla kartutamme pajan kone- ja laitekantaa.
– Toivotaan, että tästä tulee vuotta pitempi juttu. Vuoden päästä tarkastellaan, kuinka on
mennyt ja tehdään johtopäätökset.
"Kaikkien vastuulla" -hanke maksaa kunnalle puutyöhallin käyttökulut.
"Tervetuloa tutustumaan"
Pelkosenniemen rassaripajalla järjestetään avointen ovien tilaisuus tiistaina 17. tammikuuta
kello 17 alkaen.
Heikki Arvola toivottaa ihmiset tervetulleiksi katsomaan ja näkemään, mitä kaikkea silellä
pajassa tehdään ja miten palvellaan. Nuorten vanhemmat ovat erityisen tervetulleita.
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Pelkosenniemellä 08.01.2018
Heikki Arvola

Pertti Severinkangas

