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   LOPPURAPORTTI 
 

 

  

1. Toteuttajan nimi 

 

Sallan 4H-yhdistys ry 

 

2. Hankkeen nimi ja hankenumero 

 

Nuorten Kyläkierros, 83325 

 

 

3. Yhteenveto hankkeesta 

 

Nuorten kyläkierros –hankkeen tarkoitus oli aktivoida sivukyliin lasten ja nuorten toimintaa. Toiminnan 

muotoja lähdettiin hakemaan keväällä hankepajoissa, joissa haettiin toiveita kesälle kysellen mitä lapsilta 

ja nuorilta puuttuu sekä mitä toiveita heillä on. Hankepajojen pohjalta oli tarkoitus suunnitella aikataulu, 

kohteet ja aktiviteetit kyläkierroksille, joiden aikana oli suunniteltu pysähdyttävän 40:ssä eri paikassa 

Sallan alueella. Tiedottamista varten hankkeeseen haettiin nuoria kyläreporttereita, joiden tarkoitus oli 

hankkeen markkinoinnin lisäksi tehdä julkaisuja Sallan kylien retkeilykohteista, uimarannoista, 

leikkipuistoista ja omista kiinnostuksen kohteista. Syksyllä 2019 järjestettiin pieni messutapahtuma, jossa 

paikalliset harrastusten tarjoajat pääsivät esittelemään harrastustarjontaa. 

 

Hanke järjesti tammi-toukouussa Sallan kylissä viisi nuorten työpajaa, joissa suunniteltiin hankkeelle 

aktiviteetteja ja aikataulua kesälomalle, joka oli hankkeen pääasiallinen toiminta-aika. Ensimmäinen 

työpaja järjestettiin yhteistyössä Sallan kylistä voimaa hankkeen kanssa Kursun kylätalolla. 30 asteen 

pakkasesta huolimatta Kursun työpaja oli sivukylän työpajoista suosituin ja tuloksellisin. Kelloselässä 

kokoonnuttiin niin ikään yhtä aikaa Sallan kylistä voimaa –hankkeen kanssa, mutta harmillisesti Kelloselän 

väki oli enimmäkseen liian nuorta käytettäväksi suunnitteluapuna. Vallovaarassa ikähaitari oli sopiva, 

mutta osallistujia vähänlaisesti ja Hautajärvelle saatiin vain yksi aktiivinen nuori, mutta keskustelu oli 

erittäin antoisaa. Saadaksemme mahdollisimman laajan otannan järjestimme viimeisen työpajan Sallan 

4H-yhdistyksen toimitalolla, kevätkauden päättäjäisten yhteyteen. Kaikki työpajat toteutettiin tammi-

toukokuun aikana ja ne levittäytyivät eri kylien alueelle Sallassa. Työpajoista ja kesän kyläkierroksista 

tiedotettiin koulun viestintäkanavan Wilman kautta, Sallan 4H-yhdistyksen kotisivuilla sekä Facebookissa. 

Wilma viestintäkanavana pitäisi olla kattava, koska viestit välitetään jokaiselle koululaiselle huoltajineen.  

 

 
                 Hankkeessa hyödynnettiin Surveymonkey -kyselyitä 
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Nuoria kyläreporttereita haettiin maalis-toukokuun ajan aktiivisesti Instagram ja Facebook-julkaisujen 

avulla, kotisivuilla tiedottaen ja Wilman kautta viestittäen. Reportterihakemuksia saapui yhteensä 

seitsemän kappaletta, joista yksi pääkaupunkiseudulta tullut ei lähtenytkään hankkeeseen mukaan. 

Kyläreporttereille perustettiin WhatsApp-ryhmä tiedottamista varten. Some-koulutus pidettiin kesäkuussa 

webinaarina, jota seurasimme yhdessä 4H:n toimitiloissa ja yksi reportteri katsoi webinaarin tallenteena. 

Kyläreportterit saivat jatkuvaa kirjallista ohjeistusta, palautetta ja kuvaustoiveita reporttereita varten 

luodussa whatsapp-ryhmässä. Kyläreportterien osalta hankkeen toteutus jäi kuitenkin ontumaan. 

 

 

 

Työpajojen tulosten pohjalta kyläkierroksille lähdettiin pihapelien ja leikkien kanssa. Työpajoissa tuli esiin 

myös toiveita moottoriajoneuvoilla ajamisesta, mutta ne päätettiin jättää seuraavaan hankkeeseen, koska 

sopivaa toteutustapaa ei löytynyt lyhyellä aikataululla. 

 

Kyläkierrokset toteutettiin pääosin kesä- elokuun välillä, mutta muutamissa paikoissa käytiin vielä 

lokakuussa koululaisten syyslomalla. Nuorten kyläkierros -hanke kiersi kylissä osittain yhteistyössä Sallan 

kylistä voimaa –hankkeen kanssa, joskus kyläyhdistysten valmiissa tapahtumissa tai Sallalaisten 

yhdistysten valmiita tiedotuskanavia hyödyntäen yhteisesti järjestäen, mutta myös itsekseen omana 

hankkeenaan. Yhteistyö Sallan kylistä voimaa –hankkeen, kyläyhdistysten ja metsästysseurojen kanssa 

oli tärkeää, koska usein toimintojemme kohderyhmät olivat eri ikäisiä. Pihapelit ja –leikit viihdyttivät lapsia 

aikuisten keskittyessä muihin toimintoihin, mutta myös aikuiset kiinnostuivat mm. puujaloilla kävelystä, 

tikan heitosta ja ladder golfista. 

 

 

 

                Paintball Sallan nuorisotyöntekijöiden kanssa                                                                       Flyer, jossa qr-koodilla linkki kyselyyn 
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4H:n peräkärry pelien kanssa matkalla Kallungin uimarannalle 
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Pohjoisimman Lapin Leaderin rahoittama leikkipuisto ja grillikota Salmivaarassa testattiin 

 
                

 

Kepparikisat oli suosittu laji kyläpäivillä 

Lahjalaatikoiden maalausta leikkipuistossa Vesaisten 
kanssa, erittäin onnistunut yhteistyötempaus 

Sallatunturin päälle kiivettiin Vesaisten kanssa 

Kallungissa melontaa,  yhteistyössä Noris 
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Joulun alla kannustettiin reporttereita vielä viimeisiin 
otoksiin osallistumalla joulukalenterin tekoon 

Nuorten reporttereiden päätehtävä oli tiedottaa Nuorten kyläkierros –hankkeen vierailuista kylissä, mutta 

myös muista kylien tapahtumista ja huomion arvoisista kohteista. 

 

       Nuorten kyläkierros Sallan 4H:n instagramissa 
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Nuori 4H-yrittäjä oli päivää aiemmin saanut 
Leaderin rahoittaman hattarakoneen, josta 
tarjottiin koululaisille maistiaisia. 

Järjestömessut pidettiin syyskuussa heti koulujen alettua. Messupaikkana toimi koulun juhlasali ja koulun 

piha-alue. Kaikki koululaiset osallistuivat tapahtumaan omien luokkiensa kanssa. Esillä oli useita 

Sallalaisia harrastusten tarjoajia, vaikka kaikilla ei ollut miehitystä niin jokaiselle annettiin mahdollisuus 

näkyä tapahtumassa. 

 

Kuvia harrastusten esittelijöiden pöydistä: 

 

 

 

 

               Sallan nuorisotalo Norikselle perustettiin toimikunta päivän aikana 

 

 

                   Saps:n jääjunnut lähettivät tyhjät pelipaidat edustaman joukkuettaan 

 

 

´                     Sallan Karhujen suunnistusrasti 
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4. Raportti 

 

4.1. Hankkeen tavoitteet 

 

 Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on: Manner-Suomen Maaseudun 

kehittämisohjelma 2014 – 2020 ja Peloton Pohjoisin 2014 – 2020 -kehittämisstrategia 

 

 

 Hankkeen tavoitteet 

 

Nuorten kyläkierros on yleishyödyllinen maaseudun kehittämishanke, jolla edistetään Sallan kunnan 

asukkaiden elinvoimaisuutta, vireyttä ja yhteistyötoimintaa. Hankkeella pyritään aktivoimaan ja 

lisäämään nuorisolähtöistä toimintaa myös sivukyliin. Toimintamalliin kuuluu niin kolmannen- ja 

yrityssektorin kuin kunnan/seurakunnan saaminen mukaan yhteistyöhön. Varsinaisia hyötyjiä ovat 

etenkin lapset ja nuoret kuin myös muut asukkaat ja muut hankkeeseen osallistuvat. 

Hankeen tarkoitus on saada nuoret aktivoitumaan eri toimenpitein. Nuorille järjestetään työpajoja, joissa 

he saavat itse suunnitella kesän aikana toteutettavia aktiviteetteja kylien reunoilla. Kannustamme ja 

autamme nuoria tekemään yhteistyötä kyläyhteisön aikuisten ja muiden yhteistyöhaluisten tahojen 

kanssa. Samalla ideoidaan uusia yhteistyömalleja yhdessä nuorten, kolmannen sektorin, yritysten ja 

kunnan/seurakunnan kanssa, jotta saataisiin lisää tarvekohtaista toimintaa sekä samalla lisää 

toimintaa ja toimijoita yhdistyksiin. 

Hankkeeseen valitaan hakemusten perusteella 5 -10 nuorta kyläreporttereiksi, jotka viestivät nuorille 

nuorten kanavia hyödyntäen, mutta myös aikuisille tiedottaen kylien kesästä. Lisäksi kartoitetaan 

nuorten tapahtuma- ja tekemistoiveita, etsien ratkaisuja niiden toteuttamiseen. Hankkeen tarkoitus on 

kehittää ja lisätä toimintaa nuorten kesken sekä toimintaa etenkin sivukylissä. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat Sallan kunnan asukkaat. Kohdealue on Sallan kunta. Kyläkierros 

toteutetaan kylissä kesällä 2019. 

Hankkeen tulokset ovat kaikkien käytettävissä hankkeen jälkeenkin. Yhteistyöverkostojen kanssa 

hankkeessa kerättyjä tietoja hyödynnetään jatkokehittelyssä. 
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4.2. Toteutus 

 

 Toimenpiteet 

o Työpajat 

o Kyläkierrokset 

o Kyläreportterit 

o Järjestömessut 

o Palaute 

o Raportointi 

 

 Aikataulu  

o Vuoden 2019 loppuun mennessä 

 

 Resurssit 

o Kaksi osa-aikaista työntekjiää 

o Sallan 4H-yhdistyksen irtaimisto (pelit ja pensselit) 

o Sallan 4H-yhdistyksen osaaminen ja maine toimivana nuorisojärjestönä 

 

 Toteutuksen organisaatio 

o Sallan 4H-yhdistys ry 

 

 Kustannukset ja rahoitus 

o Sallan 4H-yhdistyksen vakaa talous 

 

 Raportointi ja seuranta (kokoukset, ohjausryhmätyöskentely, muu raportointi) 

o Ohjausryhmän kokous kahdesti 

o Ohjausryhmän jäsenten kanssa keskustelut yksittäin 

o Välimaksatushakemus heinäkuun loppuun toteutuneista toiminnoista 

o Loppuraportti ja -maksatus 

 

 Toteutusoletukset ja riskit 

o Nuoria oli hankala aktivoida  

 Työpajoihin osallistujia sivukylissä oli vähän 

 Kyläreportterit eivät toimineet suunnitelman mukaisesti itsenäisesti ja 

oma aloitteisesti vaan heitä täytyi kannustaa, kehottaa ja melkein puoliksi 

toteuttaa julkaisut heidän puolestaan.  

 Suurin osa toteutti vain 0-5 julkaisua koko hankkeen aikana 

 Hankkeen aikana yritettiin rekrytoida lisää reporttereita 

o Hankesuunnitelman mukaisia kutsuja kyliin oli turha odotella, enimmäkseen 

kyläkierrosten pysähdyspaikat ja ajat oli suunniteltava hankkeen sisäisesti 

o Sääolosuhteet eivät olleet mitenkään ihanteelliset rantatapahtumia ajatellen 
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4.3. Yhteistyökumppanit 

 

 Sallan kunta Nuorisopalvelut 

 Sallan kunta Sosiaali ja terveyspalvelut 

 Sallan Vesaiset ry 

 Sallan VPK 

 Vallovaaran kyläyhdistys ry 

 Paloperän kyläyhdistys ry 

 Kotalan kyläyhdistys ry 

 Hautakylän kyläyhdistys ry 

 Salmivaaran kyläyhdistys ry 

 Kelloselän kyläyhdistys ry 

 Kursun kyläyhdistys ry 

 Onkamon Erä ry 

 Savinan Erä ry 

 Metsästysseura Kerä ry 

 Sallan kylistä voimaa –hanke 

 Tuunaillaan duunia –hanke 

 

 

4.4. Tulokset ja vaikutukset 

 

Osallistujia yhteensä 303 henkilöä. 

Joista yli 15-vuotiaita 107 henkeä ja nuoria 196 henkeä. 

Osallistujista 181 naisia / tyttöjä 

Osallistujista 122 miehiä/poikia 

Muiden toimijoiden kanssa kohtaamisia 30 kertaa. 

Työpajojen osuus osallistujista yli 15-vuotiaita 12 henkeä ja nuoria 38 henkeä. 

Työpajojen määrä 5 

Kyläkierroskohteita 32 

 

Työpajoissa eniten nousi esille kodin ja kavereiden tärkeys. Tämän tuloksen pohjalta hankkeen 

suunnitellut toiminnot olivat oikeaan paikkaan kohdennettuja. Toimintaa toivotaan lasten lähialueelle. 

Myös karkit ja herkut sekä erilaiset ajoneuvot/koneet oli mainittu useammin kuin kerran. 

Keskustelimme myös ohjausryhmän kanssa mahdollisuudesta hankkia kauko-ohjattavia rc-autoja, 

mutta sopivia ei vielä löytynyt. Itse ajettaviin laitteisiin pojat ovat vielä liian nuoria. Hankkeen 

loppupuolella saimme keskusteluyhteyden muutamiin poikiin, joiden mukaan voisi olla mahdollista 

saada pieni poikaporukka suunnittelemaan uutta hanketta ajoneuvoihin liittyen.  

 

Kesän kyläkierrosten aikataulua oli tarkoitus suunnitella kevään työpajoissa, mutta nuorisolta ei 

oikeastaan tullut mitään yksittäisiä toiveita. Paikkatoiveina esitettiin kylätaloja ja kylien uimarantoja. 

Kyläreportterien tehtävä oli mainostaa, että hankkeen voi kutsua kyläilemään pelien ja leikkien 

kanssa, vaikka omalle kotipihalle. Kyläreporttereita oli kuitenkin hankala aktivoida, eikä kovin paljon 

oma-aloitteista sometusta tapahtunut. Hankkeella oli kysely käyntikohdetoiveista kotisivuilla, somessa 

ja koulun Wilmassa, mutta sekään ei kokenut suurta nostetta. Onneksi edes yksi kyläyhdistys otti 

itsenäisesti yhteyttä ja pyysi yhteistä lasten tapahtumaa kesälle. Kaikkinensa markkinointi nuorille oli 

kuitenkin mennyt hankkeessa pieleen. Koska hankkeen ideaa ei saatu myytyä avainasemassa 
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työskenteleville kyläreporttereille, ei sillä ollut mahdollisuutta levitä kyläreportterien kautta 

eteenpäinkään. Silti suurin osa palautetta antaneista lapsista ja nuorista kokivat hankkeen toiminnot 

tervetulleina ja osallistuivat niihin mielellään.  

 

Hankkeen osallistuminen kyläpäiville ja aktivoituminen kyläyhdistysten alueella edesauttaa yleisesti 

yhdistysten välistä yhteistyötä. esim. kursun kyläyhdistys otti yhteyttä ja kysyi, toimisiko 4H-yhdistys 

työantajan heidän kylätalkkarilleen. Tämä on tulosta useamman hankkeen ja kahden yhdistyksen 

kommunikointiyhteyden aukeamisesta. Hankkeen osallistumista kyläpäiviin ja metsästysseurojen 

tapahtumiin edesauttoi paljon Sallan Kylistä Voimaa –hankkeen markkinointiapu. Sallan kylistä 

voimaa –hankkeen työntekijä oli jo luonut yhteyden toimijoihin ja tavatessaan heitä kyseli samalla 

ottavatko vastaan Nuorten kyläkierros –hankkeen tapahtumiinsa. Toimijoihin oli helpompi luoda 

yhteys, kun he olivat jo kuulleet Sallan 4H:n hankkeesta ennen yhteyden ottoamme.  

 

Kyläyhdistykset ja harrastusjärjestöt molemmat toimivat hyvin samoin tavoin, mutta silti kovin erillään 

toisistaan. Hankkeen esimerkin innoittamana yhdistysten välinen kuilu on kaventunut, ensi vuodelle 

suunnitellaan suurempia yhteisiä järjestöpäiviä, johon otetaan harrastusjärjestöjen lisäksi 

kyläyhdistykset mukaan. Sallan 4H-yhdistys on hankkeen aikana näkynyt aktiivisena toimijana 

kunnan alueella ja yhteistyö kunnan, erityisesti nuorisotyöntekijöiden kanssa, on lisääntynyt. 

 

Tuleville vuosille suunniteltu kyläyhdistysten ja kunnan nuorisotyöntekijöiden kanssa kesädiskoja 

kylätaloille, mm. Kursun kylätalolle, Vallovaaran entiselle tanssilavalle, Hautajärven kylätalolle ja 

kokemusten perusteella myös Paloperän kylätalo olisi käytettävissä. Hankkeen kesän kylmä sää  

rajoitti uimarantojen käytön lisäksi kylätalojen hyödyntämistä, koska enimmäkseen niissä ei ole 

lämmitystä. Kursun työpajassa lämmityksen puute tulee useaan otteeseen esiin lasten suusta ja 

kyläyhdistyksellä toivottavasti on ongelmaan jo jonkinlainen suunnitelma valmiina. Kursun kylätalossa 

on iso sali alakerrassa ja sen lämmittäminen mahdollistaisi kylällä aktiivisesti toimivan 4H-kerhon 

sählyn ja muiden liikuntalajien toteuttamisen. 

 

Nuorten kyläkierros –hanke on ollut hyvä avaus tuoda esiin Sallan 4H-yhdistyksen tahtotilaa luoda 

jotain uutta sallalaisille lapsille ja nuorille, tehdä yhteistyötä ja huomioida ne yksittäisetkin sivukylän 

asukkaat. Paloperän ainoa lapsiperhe oli hyvin otettu siitä, että heitä varten oli tuotu toimia Sallan 

kauimmaiseen kylään.  

 

Sallan Vesaisten pitkäaikaisen puheenjohtajan ja sihteerin vaihduttua vastikään, hakee yhdistys vielä 

uusia raiteitaan. Hankkeen puitteissa järjestimme muutamia kohtaamisia yhteistyössä, testasimme 

whatsapp-ryhmän toimivuutta markkinoinnissa, joskus pikaisellakin aikataululla ja saimme muutamia 

hyviä kohtaamisia aikaan. Sallan Vesaiset on keskittynyt enimmäkseen järjestämään matkoja 

lapsiperheille ja luomaan mahdollisuuksia osallistua Vesaisten valtakunnallisille leireille ja retkille 

ulkomaita myöten. Kesällä 2019 kokeilimme voisiko Sallan Vesaiset järjestää enemmän retkiä ja 

pieniä tapahtumia paikallisestikin. Mahdollisesti kipinä on syötetty ja jatkossa Sallan Vesaiset voi 

itsenäisesti järjestää leikkipuistotreffejä ja lapsiperheiden pelihetkiä uimarannoilla. Alle kouluikäisille 

lapsille harrastustarjonta Sallassa on vähäistä ja tähän Vesaisten olisi syytä tarttua koko perheen 

järjestönä.  
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5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 

- Moottorikerho nuorille. Ehkä oma hankkeensa, jonka avulla käynnistetään. Nuori Kirkko tukee toiminnan 

aloittamisessa, mutta paikallisesti on löydettävä sopiva paikka ja toiminnalle jotain koneista tietävä 

ohjaaja. 

- Hanke nuorten poikien kanssa, järjestetään 1-3 päivää charting-rata Sallaan. 

 

Kyläyhdistysten kyläpäiville löytyi selkeä paikka hankkeen pihapeleille ja kyläyhdistykset toivottivat Sallan 

4H:n tervetulleeksi tulevinakin vuosina. Osallistuminen kyläpäiviin ja metsästysseurojen kokouksiin kilpailujen 

kanssa samalla markkinoiden toimintaa olisi istunut 4H:lle hyvin, koska kilpailut on ollut yksi 4H:n valtionavun 

jakokriteeri. Valitettavasti 4H-Liitto uudisti vuoden 2019 lopussa yllättäen valtionavun jakokriteerejä ja 

paikallisten yhdistysten pienistä kisoista tuli tilastointikelvottomia. Tulevaisuudessa mietittävä uudelleen miten 

kyläyhdistyksiin saataisiin enemmän sisältöä lapsille, jos ei 4H:n tuottamana niin voisiko jokin muu paikallinen 

yhdistys, kuten lapsiperheiden Vesaiset, jakaa toteutusvastuuta. Yhdistysten välisten yhteistyön tiivistyessä 

voisi kehittyä kyläyhdistyksiin tapa kysyä harrastusjärjestöjä avuksi kyläpäivien toteutukseen tai jopa kiertävä 

yhteistyörinki, jossa yhdistykset vuorotellen toteuttaisivat yhteistyössä kyläpäiviä tai tapahtumia ja vuosittain 

yhdistysparit vaihtuisivat. 

 

Sallan 4H-yhdistys tulee hyödyntämään toiminnassaan kyläyhdistysten resursseja ja sivukylien ympäristöä. 

Kesän 2020 kesäleirien suunnitelmissa on retkeilyä sivukylien retkeilykohteissa, uimarannoilla ja 

leikkipuistoissa. Kesäleiri voitaisiin jopa toteuttaa kyläpäivien aikaan, matkustaa leiriläisten kanssa kyliin, 

tuoda kyläpäiviin lisää sisältöä ja osallistujia. Vaikka kesä 2019 ei tuonut lapsia kaikkien kylien uimarannoille 

on 4H:lla nyt enemmän tietoa minne lapsia voi viedä retkeilemään. 

 

Kyläreportterit ideana oli monen mielestä loistava, mutta käytännössä toimi nihkeästi. Kyläreportteritoimintaa 

olisi syytä kehittää ja luoda nuorten kanssa yhdessä selkeä hinnoittelutaulukko, ohjeistus, säännöt ja luoda 

kanavat, joita kyläreportterien helpoin käyttää. Hankkeessa haettiin nuoria reporttereita pääasiassa 

hyödyntämään somekanavia ja sovellusten asettamien ikärajojen vuoksi alle 13-vuotiaille ei voinut antaa 

tunnuksia yhdistyksen sometileille. Nuoremmatkin olivat kiinnostuneita ottamaan kuvia tapahtumisissa ja 

kohtaamisissa, joten heitäkin olisi syytä hyödyntää ja etsiä kanava, jota voivat käyttää kuvien jakamiseen 4H-

yhdistyksen käyttöön. Mahdollisesti hanke, jossa nuorten kanssa yhteistyössä luotaisiin selkeä ja kaikkia 

osapuolia tyydyttävä hinnoittelutaulukko ja järjestelmä, jonka avulla nuoria kyläreporttereita voitaisiin 

hyödyntää jatkossakin. 

 

Jatkosuunnitelmissa kevättalvella 2020 hanketyöpaja koululle, jossa haarukoidaan oppilaiden kiinnostuksen 

kohteita ja innostusta lähteä mukaan suunnittelemaan hankkeita. Kunnan nuorisotoimi on myös esittänyt 

kiinnostuksensa olla mukana ja auttaa, jos Sallan 4H-yhdsitys toisi suunnitteluiltoja myös Sallan nuorisotiloille. 

Tulevaisuudessa tarkoitus suunnitella hankkeita oikeaoppisesti ottaen kohderyhmä mukaan suunnitteluun. 

 

 

 

 

Liitteet:  Talkootyölistat 

Ohjausryhmän pöytäkirja 

Koti-Lappi 

Diaesitys hankkeesta 4H:n hankepäivillä joulukuussa 2019 


