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                              5 sivua 
 

Peräpohjolan Leader ry 
 
 

 Teemahanke: 

Nuorten kylät 
(hankenumero 37786) 

 
toteutusaika 05.05.2017 - 30.04.2019 

 

Loppuraportti  
 
 

1. Hankkeen tausta ja tarve 
 

Peräpohjolan Leader ry toteuttaa omaa paikallisen kehittämisen strategiaansa, jonka 
painopisteen ”Toiminnallinen yhteisöllisyys” yhtenä tavoitteena on saada nuoret 
osallistumaan ja sitoutumaan paikalliseen kehittämiseen. Nuorten itsensä ideoimia 
hankkeita ei oltu Peräpohjolan Leader ry:ssä aikaisemmin toteutettu. Maaseudun 
yksi tärkeä voimavara on nimenomaan nuoret, joiden osallistumista tarvitaan 
elinvoimaisen maaseudun tulevaisuuden turvaamiseksi. Usein kuulee sanottavan, 
että nuoret eivät osallistu kylän yhteisten asioiden hoitoon eikä heitä näy talkoissa. 
Tällä hankkeella haluttiin ennen kaikkea tukea nuoria ja kannustaa heitä yhteistyöhön 
ja toimimaan omalla kylällä. 
 
Peräpohjolan Leader ry:n strategian toteuttamisen tueksi yhdistys käynnisti nuorille 
suunnatun teemahankkeen, Nuorten kylät.  Teemahanke hankemuotona mahdol-
listaa pienten yleishyödyllisten hankkeiden toteuttamisen kylillä ja samalla madaltaa 
kynnystä toteuttaa omia ideoita. Oman asuinalueen kehittämistyöhön voi siis 
osallistua myös pienin askelin. Ajatus hankkeen taustalla oli, että nuorilla on varmasti 
paljonkin erilaisia tarpeita, jotka liittyvät yhdessä tekemiseen ja harrastamiseen. 
Usein nuorten ääni ei kuitenkaan pääse kuuluville kyläsuunnitelmissa. Jotta nuoret 
saadaan mukaan yhteiseen tekemiseen, voidaan esimerkiksi kylätalolle hankkia 
sellaisia koneita, laitteita ja kalusteita, joita nuoret haluavat käyttää vapaa-ajallaan ja 
jotka liittyvät yhdessä tekemiseen. Mikäli kylän nuoret ovat kiinnostuneet esimerkiksi 
bänditoiminnasta, voidaan teemahankkeessa hankkia kylätalolle soittimia yhteiseen 
käyttöön tai jos kesäisin tarvetta olisi skeitti- tai bmx-rampille, voidaan sellainen 
toteuttaa rakennusinvestointina. 
 
Nuorten kylät -teemahankkeen tarkoituksena oli, että nuoria innostetaan ja 
kannustetaan suunnittelemaan pieniä investointihankkeita omalle kylälle yhteis-
työssä esimerkiksi kyläyhdistyksen tai kylällä toimivan muun seuran tai yhdistyksen 
kanssa. Hankkeella haluttiin mahdollistaa sellaiset toimenpiteet, jotka hyödyttävät 
nuoria ja tarjoavat heille virikkeitä sekä tekemistä vapaa-ajalla omalla kylällä.  
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Teemahankkeen taustalla oli myös uusien pienten toimijoiden kannustaminen 
kokeilemaan pienimuotoista hanketoimintaa. Teemahankkeen toimenpiteen 
toteuttaminen perehdyttää hakijan pienen hankkeen suunnitteluun, hallintoon ja 
toteutukseen. Onnistunut kokemus voi kannustaa yhdistystä kokeilemaan 
myöhemmin isompaa omaa hanketta. 
 
 
2. Hankkeen tavoitteet 
 

Hankkeen määrälliset tavoitteet olivat 
 

- parantuneista harrastusmahdollisuuksista hyötyvien nuorten määrä: 50 tyttöä,   
  50 poikaa 
- toimenpiteiden toteutukseen osallistuvien henkilöiden määrä: 15 
- toimenpiteistä hyötyvien kylien määrä: 9 kpl (Rautiosaari, Alaniemi, Asemakylä,  
  Maksniemi, Sankala, Simonkylä, Simoniemi, Ylikärppä) 
- toteutettuja investointeja: 2 kpl 

 
Hankkeen laadulliset tavoitteet olivat 
 
- nuorten hyvinvointi paranee parempien harrastus- ja vapaa-ajanvietto-
mahdollisuuksien ansiosta 
- nuorten osallisuus omilla asuinalueillaan vahvistuu, kun he pääsevät itse 
suunnittelemaan ja vaikuttamaan asuinalueensa palveluihin 
- kylät tarjoavat enemmän virikkeitä nuorille 
- nuoret oppivat tuntemaan Leader-toiminnan mahdollisuudet 
- nuoret osallistuvat ja ottavat vastuuta oman kylänsä kehittämisestä 
- toimenpiteiden toteuttajat oppivat toteuttamaan pienen investointihankkeen 
 

 
3. Toimenpiteet 
 

Peräpohjolan Leader ry avasi teemahankkeen toimenpiteiden haun 23.5.2017. Haku 
oli suunnattu 10 – 20 vuotiaille nuorille. Hankinnan arvo tuli olla vähintään 800 euroa 
ja enintään 8 000 euroa, jolloin 65 %:n tuella myönnettävä tuki olisi vähintään 520 
euroa ja enintään 5 200 euroa.   

 
Hausta ilmoitettiin yhdistyksen toiminta-alueella ilmestyvissä paikallislehdissä sekä 
Lapin Kansassa. Lisäksi haun avautumisesta tiedotettiin yhdistyksen nettisivuilla, 
Facebook-sivulla, Twitterissä sekä sähköpostilistoilla.  

 
Peräpohjolan Leader ry järjesti teemahankkeesta myös tiedotustilaisuuksien sarjan 
kattavasti eri puolilla toiminta-aluetta: 
 
6.6.2017 Simo 
7.6.2017 Tervola 
8.6.2017 Keminmaa 
12.6.2017 Rovaniemi, Hirvas 
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19.6.2017 Rovaniemi, Oikarainen 
20.6.2017 Ranua 
28.6.2017 Kemi 
 
Tilaisuuksissa nuoria oli innostamassa kaksi nuorta jalkapalloilijaa Rovaniemen 
Palloseurasta ja PS Kemistä. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 45 henkilöä.  
 
Teemahaku päättyi 15.8.2017. Laajasta ja kattavasta tiedottamisesta ja 
näkyvyydestä huolimatta hakuun tuli hakemuksia vain kolme kappaletta, joista kaksi 
eteni valmistelussa Peräpohjolan Leader ry:n hallituksen valintakokoukseen 
pisteytettäviksi ja joiden hakijoiden kanssa Peräpohjolan Leader ry solmi tuensiirto-
sopimukset.  
 
Nuorten kylät -teemahankkeen toimenpiteiden toteuttajat olivat Simon Nuorisoseura 
ry, joka hankki musiikki- ja multimediavälineistöä ja rovaniemeläinen Rautiosaaren 
Kyläyhdistys ry, joka hankki urheiluvälineitä muun muassa pesäpallon ja salibandyn 
pelaamista varten.  

 
 
4. Resurssit 

 
Hankkeen resursseja ja toteuttajia olivat nuoret sekä yhdistykset ja niiden toimijat, 
jotka yhdessä nuorten kanssa toteuttivat toimenpiteet. Muita resursseja olivat 
teemahankkeen prosessia koordinoineet Peräpohjolan Leader ry:n hankeneuvoja ja 
toiminnanjohtaja, jotka vastasivat teemahankkeen hallinnosta, tiedottamisesta ja  
aktivoinnista.  
 

 
5. Kustannukset ja rahoitus  
 

Harrastusväline-
investoinnit 

   

Kustannuslaji Hyväksytty Haettava Erotus 

Koneet, laitteet, kalusto 8 000,00 € 7 931,60 € 68,40 € 

Rakentaminen    

Aineettomat investoinnit     

Kustannukset yhteensä  8 000,00 € 7 931,60 € 68,40 € 

Koordinointi    
Kustannuslaji    
Palkat 1 488,32 € 1 488,32 € 0,00 € 

Vuokrat 121,1 € 121,1 € 0,00 € 

Ostopalvelut 238,08 € 238,08 € 0,00 € 

Matkakulut 529,06 € 529,06 € 0,00 € 

Muut kulut 267,31 € 267,31 € 0,00 € 

Kustannukset yhteensä 2 643,87 € 2 643,87 € 0,00 € 
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Tulee huomata, että loppuraporttia kirjoittaessa maksuhakemusta ei oltu vielä 
jätetty.  
 
 
 
6. Tulokset ja vaikutukset 

 
Nuorten kylät -hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olivat Peräpohjolan Leader 
ry:n toiminta-alueen kylien 10 - 20 vuotiaat nuoret. Välillisenä kohderyhmänä ja 
hyödynsaajana olivat myös kylien asukkaat, yhdistykset ja järjestöt, sillä tuettavien 
välineiden tulee olla kaikkien vapaasti käytettävissä.  
 
Kylien nuoret osallistuivat toimenpiteen suunnitteluun ja osallistuvat jatkossa 
hankintojen ylläpitoon. Voidaan todeta, että omalta osaltaan teemahankkeen 
ansiosta nuorten fyysinen ja henkinen hyvinvointi paranee hankittujen musiikki, -
multimedia- ja urheiluvälineiden käytön kautta. Voidaan myös nähdä, että 
teemahankkeen ansiosta nuoret huomasivat, että heilläkin on mahdollisuus vaikuttaa 
ja tulla kuulluksi oman kylänsä viihtyisyyteen ja harrastusmahdollisuuksiin liittyvissä 
asioissa. Hankkeessa koettu osallistuminen, sitoutuminen ja vastuun ottaminen sekä 
niiden mukanaan tuomat myönteiset kokemukset osaltaan vahvistavat nuorten 
kotiseutuidentiteettiä. Oman panoksensa kotiseutuun kiinnittymiseen ja 
yhteisöllisyyteen toi teemahankkeen toimenpiteen suunnittelu ja toteutus yhdessä 
kotikylän eri sukupolvien kanssa.    

 
Teemahankkeessa nuoret saivat ensikosketuksen Leader-toimintaan, paikalliseen 
kehittämiseen ja hankkeen toteuttamiseen. Samalla ehkä kylvettiin siemeniä, joista 
parhaassa tapauksessa saatetaan korjata satoa seuraavalla ohjelmakaudella. 
Peräpohjolan Leader ry pystyi koordinoimaan teemahankkeen loppuun haasteel-
lisessa tilanteessa, jossa myös yhdistyksen henkilöstö vaihtui.   
 
 
 

Harrastusväline- 
investoinnit 

Hyväksytty 
rahoitus 

Toteutunut 
rahoitus 

Erotus 

Rahoituslaji    
EU 2 184,00 € 2 165,33 € 18,67 € 

Valtio 1 976,00 € 1 959,10 € 16,90 € 

Kunta 1 040,00 € 1 031,11 € 8,89 € 

Julkinen tuki yhteensä 5 200,00 € 5 155,54 € 44,46 € 

Yksityinen rahallinen osuus 2 800,00 € 2 776,06 € 23,94 € 

Yksityinen, vastikkeeton työ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Yksityinen rahoitus yhteensä 2 800,00 € 2 776,06 € 23,94 € 

Kokonaisrahoitus 8 000,00 € 7 931,60 € 68,40 € 

Koordinointi    
Rahoituslaji    
EU 1110,42 € 1110,42 € 0,00 € 
Valtio 1004,68 € 1004,68 € 0,00 € 
Kunta 528,77 € 528,77 € 0,00 € 

Julkinen tuki yhteensä 2 643,87 € 2 643,87 € 0,00 € 

Kokonaisrahoitus 2 643,87 € 2 643,87 € 0,00 € 
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7. Peräpohjolan Leader ry:n hallituksen lausunto hankkeen toteutuksesta 
 

Nuorten kylät -teemahanketta on toteutettu tukipäätöksen ja hyväksytyn 
hankesuunnitelman mukaisesti. Jatkossa nuoria aktivoivista hankkeista viestiessä 
tulisi olla yhteydessä suoraan nuoriin ja mennä paikalle sinne, missä nuoret ovat.  

 

 
 

Tervolassa 25.6.2019 
 

Peräpohjolan Leader ry:n hallituksen puolesta,  
 
Merk.  JUHA KUTUNIVA  KATI ALANIKKA 

Juha Kutuniva  Kati Alanikka 
toiminnanjohtaja  hankeneuvoja 
 

 
 

 

 

 

https://www.google.fi/imgres?imgurl=https://www.popleader.fi/assets/site/popleader/images/logot/EU_lippu_ja_tunnuslause.jpg&imgrefurl=https://www.popleader.fi/fi/hanke-toiminnassa/viestint%C3%A4ohjeet-logot&docid=WDQ8PF6mJ3Mc3M&tbnid=qg73_JI08G0-qM:&vet=10ahUKEwit1OWw4tHdAhWLFSwKHbz4DVsQMwg1KAEwAQ..i&w=1200&h=188&bih=501&biw=1366&q=maaseuturahasto%20logo&ved=0ahUKEwit1OWw4tHdAhWLFSwKHbz4DVsQMwg1KAEwAQ&iact=mrc&uact=8

