nuorten ajatusten hautomo
”meitä kiinnostaa kotiseutumme tulevaisuus!”
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yhteenveto paneeleista ja keskusteluryhmistä sekä
speed learning café tulokset
Työskentelyä johti Marita Mattila Kaakkois-Suomen
ammattikorkeakoulusta, Juvenia –nuorisoalan tutkimus- ja
kehittämiskeskuksesta

paneelien ja työpajakeskustelujen teemat:
1. nuoret: mitä nuoret toivovat kotiseudultaan?
miten maaseudusta saadaan nuoria houkutteleva paikka elää?
2. matkailu: miten voimme parhaiten hyödyntää maaseutumaisemaa,
kulttuuriperintöä ja yhteisöjä matkailussa?
ja
taide ja kulttuuri - yritykset, hyvinvointi ja yhteisöt:
millainen on kulttuurin ja taiteen rooli maaseudun yhteisöissä?
3. yhteisöt: mikä on leaderin rooli maaseutualueiden nuorten
tukemisessa, voimavarojen ja valmiuksien lisäämisessä?
4. luonto ja ympäristö: millainen suhde nuorilla on luontoon?
millaisia ratkaisuja voi löytää luonnonympäristön suojeluun
tai kestävään hyödyntämiseen?
miten voidaan vähentää ympäristölle aiheutuvaa haittaa
maaseudulla?

1. nuoret: mitä nuoret toivovat kotiseudultaan?
miten maaseudusta saadaan nuoria houkutteleva paikka elää?

uhkat
politiikka on ”mörko”

mahdollisuudet
toiminnallisia
vaikuttamismahdollisuuksia
nuorille

1

sosiaalisten suhteiden hoito
vaikeaa
nuorille yrittäjyys esitetään
”kauhukuvana”

talvi, elämykset, seikkailullisuus
pelillisyys tavoitteelliseti ja
kasvatuksellisesti

ryhmän ratkaisuehdotukset
politiikka
-

päättäjät kouluihin säkkituoleihin istumaan
vahvempaa kasvatusta politiikkaan
tiivistelmät kunnan päätöksistä ”twittermäisesti”
nuorten vaikuttamismahdollisuudet lyhyen aikaa tiettyyn asiaan (ei
vaadi pitkää sitoutumista)

palvelut
-

nuorten eri ikäryhmille omaa toimintaa
ilmaiset bussikyydit kylien ja taajamien välillä
nuorisotila verkossa

yrittäjyys ja työelämävalmiudet
-

mentorointi, kevytyrittäjyys ja pop-up –yrittäjyys
matalasta kynnyksestä liikkeelle
konkreettisuus ja tutustuminen menestyviin yrityksiin

learning cafe kommentit nuorilta
politiikka:
-

kouluihin ja oppilaitoksiin pitäisi jalkautua x2
poliittiset vaikuttamiskanavat vaikeasti tavoitettavissa sen toimialueen
ulkopuolisille nuorille. kuka mentoroisi ja auttaisi verkostoitumaan?
kyläyhdistyksiin nuorisojäsen + laaja tiedotus kohderyhmälle
politiikka tutummaksi (poliitikot esittelemään koululaisille)
enemmän tietoon, että se tarkoittaa ns. yhteisöllistä vaikuttamista
yhteisiin asioihin
tietoa nuorille poliittisita päätöksistä
nuorisovaltuusto
nimenomaan matalan kynnyksen vaikuttamistilaisuus : mentorit/luotsit
mukaan (vrt. kultrinki luotsit)
yritetään pakottaa jäämään

palvelut
-

etäisyys sairaaloista
paikkojen kunnossapito : valoja pulkkamäkiin, jääratoja yms.
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-

yhteisöllisiä tapahtumia, lätkäpeli, pulkkakisat, luovin lumiukko

yrittäjyys ja työelämävalmiudet
-

yrittäjyydestä puhuttava rehellisesti
olutpanimoita lisää
livenäyttelijöitä museoihin, pieniä kertomuksia, tarinoita
seurakunnan tarjoamat kerhot ja niiden ohjaajana toimiminen
nuorille töitä maaseudun yrityksissä ja maatiloilla

learning café kommentit aikuisilta
politiikka
-

nuoret mukaan eri päätöksentekoprosesseihin
avoimuus ja kunnioittaminen
tehdään päättäjät tutuksi
pyydetään nuoret mukaan yhteisölliseen toimintaan
mahdollisuuksien tarjoaminen ja osallisuuden lisääminen
uhkien lieventäminen

palvelut
-

mielekkäämpi elinympäristö
paikat kuntoon
harrastusmahdollisuuksia paljon

yrittäjyys ja työelämävalmiudet
-

kannustetaan työllistämään itse itsensä, kevytyrittäjyys
maaseutu autioituu, väki vähenee, työtä ei ole, yrittäjyys ei kannata
 monialayrittäjyys
roihu –hanke
etätyö
yrittäjyyskasvatusta lisää ala-asteelta yliopistoon
yrittäjyys ei ole kauhukuva
”kipinä” yrittäjyysvalmennusta savonlinnassa, mikkelissä ja
pieksämäellä

2. matkailu: miten voimme parhaiten hyödyntää maaseutumaisemaa,
kulttuuriperintöä ja yhteisöjä matkailussa?

taide ja kulttuuri - yritykset, hyvinvointi ja yhteisöt:
millainen on kulttuurin ja taiteen rooli maaseudun yhteisöissä?

uhkat
välimatkat

mahdollisuudet
mikä meille on tavallista, on muille
elämys
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tavoitettavuus
nuorten työpaikkojen puute

kulttuuriperinnön tuotteistaminen
yhdistetään matkailupalvelut
maaseudun normaaliin elämään ja
aktiviteetteihin

ryhmän ratkaisuehdotukset
vaikuttaminen /päättäminen
-

nuoria mukaan
politiikka –sana koetaan vieraaksi, tutustutetaan nuoret yhteisöliseen
vaikuttamiseen
otetaan nuorten ideoita avoimesti vastaan
mitä kautta nuoret voivat vaikuttaa? kuka opettaa nuoria?

tavoitettavuus
-

informaation kulku/markkinointi: applikaatio, mistä löytyy paikalliset
elämykset ja tapahtumat
nuorten ja turistien kulkeminen
linja-auto, hevoskuljetus, polkupyörä (paikallinen kuljetusten
koordinoija)
yhteistyöllä linkittyminen
välimatkat ei ainoastaan miinus – oman rauhan mahdollistaja,
korostetaan tätä
edulliset kyydit
suomi mukaan kv-kevytkyytisovelluksiin

palvelut
-

tuotteistetaan olemassa olevia (marjastus, kalastus, retket)
matkailupaketit, joissa nuoret töissä
yrityksen perustaminen?
kevytyrittäjyys ym. uudet työnteon muodot
bokun sovellus

matkailutuoteideat
-

kalevala (suuri kallis hanke, kuviot, ruoat, tarut, lorut, hahmot) eri
asiakassegmenteille ja eri lähestymistavoilla
tähtitaivas
paikallistuntemus hyödyksi – paikallisoppaat
uusi mökkeilysukupolvi = kevytmökkeily, mökit vuokralle ->
työllistämisvaikutus (”luxus” palvelut, siivous, petivaatteet, takassa
tuli, aamiaiskori

learning cafe kommentit nuorilta
tavoitettavuus
-

julkiset kulkuyhteydet paremmiksi
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-

toisista kunnista yhteisbussi kuljetuksia ”hei meillä on tämmönen
tapahtuma, voisko yhteisö x järjestää mahdollisuuden kyytiin?”
pyöräilyreitit järvien ympärillä

matkailupalvelut
-

huono mainontax3
paikallisten erikoisuuksien esilletuominen
yritykset tarjoaisi avoimia työpaikkoja nuorille (avoimuus, että nuoret
osaavat ilmankin koulutusta)
työnantajien pitäisi kouluttaa nuoria

matkailutuoteideat
-

ylpeys omasta kotiseudusta
kymiring
farmikierrokset; lypsä lehmää, silitä ponia
kansallispuistojen ”luonto tutuksi” –kierroksia
”poimi mustikoita, sieniä jne”
kanootit, sup-laudat ym. –kurssit

learning cafe kommentit aikuisilta
tavoitettavuus
-

suhteuta välimatka – amerikka, helsinki – mikä on pitkä matka?
paremmat verkkoyhteydet
monipuoliset kulkuyhteydet, esim. kimppakyydit x2
liikenne/infra paremmaksi

matkailupalvelut
-

tuotteistaminen
asiakasryhmien koon suurentaminen
verkostot (eri ikäryhmät, yritykset, 4h ja muut yhdistykset -> voimavaroja
lisää)
tiedotusta lisää
osuuskunnat
laskutusfirmojen käyttö
tutustu ja opi tuntemaan lähiympäristösi matkailu- ja kulttuurikohteet
nykyteknologian hyödyntäminen
nuorten osaamisen hyödyntäminen x2
lokaalisus ja globaalisuus
työpaikka puuttuu: ota yhteys roihuun ja laita firma pystyyn, esim
kevytyrittäjyys

matkailutuoteideat
-

maaseudun brändäys ja tuotteistaminen
erilaisten elämysten markkinointi

3. yhteisöt: mikä on leaderin rooli maaseutualueiden nuorten
tukemisessa, voimavarojen ja valmiuksien lisäämisessä?
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uhkat

mahdollisuudet

suuri kynnys (sekä vaikuttaminen
että työelämä)

leader -toimintaa ei tunneta
kaupungin/kunnan päättäviin
toimielimiin nuoempia vaikuttajia

kunnassa rennommat nuorten
kuulemistilaisuudet, esim.
keilaillessa, poistaaa kynnystä
osallistua
joidenkin leader –ryhmien käytössä
olevat ”säpinä-sataset”
kunnan nuorisovaltuuston
jäsenillä myös lautakuntapaikkoja

ryhmän ratkaisuehdotukset
vaikutusmahdollisuudet
-

enemmän nuoria päättäjiä jalkautumalla oppilaitoksiin, kertomalla
päätöksenteon tuloksista ja samalla ”naamat tutuksi”
mielikuvien muuttaminen
nuorten kuulemistilaisuudet, missä molemmat osapuolet avoimia ja
monipuolisia mahdollisuuksien suhteen, vapaamuotoisia ainakin 2 krt/v
vaikuttamiskanavia jo nuorena
todellisisa vaikuttamismahdollisuuksia

leader
-

nuorisovaltuustojen ja leader –ryhmien yhteistyö
parempi mainonta leader työstä
tiedotus leaderista kouluissa (wilma, opekokoukset,
vanhempainyhdistykset, luennot)
säpinä-sataset : rahoitus, toteutus, kaikki ei toimi kaikkialla, nuoret
mukaan päätöksentekoon

työpaikat
-

asennemuutos
oppisopimus
koeaika

learning café kommentit nuorilta
vaikuttamismahdollisuudet
-

pitää olla helppo puhua
voidaan välttää vastakkainasettelu ja luoda tasa-arvoisempi
kohtaaminen ja tunne arvostuksesta
henkilökohtainen mentorointi vaikuttamiseen

leader
-

nuorille lisää tietoisuutta leaderista (ja mulllekin)
ei pelkkää maatilarahoitusta

työpaikat
-

nuorille vähemmän paineita, ei samoja kokemusvaatimuksia kuin 10
vuotta vanhemmilta
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learning café kommentit aikuisilta
vaikuttamismahdollisuudet
-

vaikuttaminen pienin askelin
vaikuttamiseen kasvaminen
nuorten ideoille kanava
vaikuttajille valmiuksia ottaa nuorten ideoita vastaan
mahdollistaminen ja osallistaminen

leader
-

nuorisoleader
pieniä nuorten omia juttuja
nuorten työllisyyteen liittyvät hankkeet (3.sektori)

työpaikat
-

nuorten työssäoppimispaikat, työharjoittelu, työhöntutustuminen –
myös leaderiin

4. luonto ja ympäristö: millainen suhde nuorilla on luontoon?
millaisia ratkaisuja voi löytää luonnonympäristön suojeluun
tai kestävään hyödyntämiseen?
miten voidaan vähentää ympäristölle aiheutuvaa haittaa
maaseudulla?

uhkat

mahdollisuudet

luonto itsestäänselvyytenä

maaseutuun liittyvät stereotypiat
vaikeampi sitoutua maaseudulla

helppo pääsy luontoon
puhtaat vesistöt valtava
mahdollisuus
rauha ja hiljaisuus

ryhmän ratkaisuehdotukset
luonto
-

ohjatut ”kurssit” kuinka selvitä luonnossa, esim. kansallispuistojen
ohjatut kierrokset tarinallistettuna (historiasta)
osallisuus tulevaisuuteen ja vaikuttamismahdollisuudet
tietoisuus luonnosta paremmaksi esim youtubevideoiden kautta
luonnosta trendi, enemmän markkinointia ja kynnys luontoon
menemisestä madaltuu
oman alueen erityspiirteet esiin

rauha ja hiljaisuus

7

-

markkinointi kaupunklaisille, joita hektinen arki rasittaa
”löydä oma rauhasi ja palaa sen jälkeen elämääsi”

sitoutuminen maalle
-

auttaminen maaseudulle sitoutumisessa: ”vuokraa talo maalta vuodeksi”
x2
etätyöt
vaihto: kaupungista maalle kouluun tai harjoitteluun-> mahdollisuudet
hyödyntää vesistöjä luontoa uusin silmin
rikotaan stereotypioita maaseudusta ja paikalliset eivät enää pidä
luontoa itsestäänselvyytenä
liikenneyhteydet ja mukavuudet: bussit, junat, netti, kaupat,
harrastusmahdollisuudet

learning café kommentit nuorilta

luonto
-

kaivos – ei! x2
liitetään opetukseen ”nyky”maaseudun aktiivisuus, mahdollisuus toimia,
etätyöt
oetetaan nuoresta asti luontoon liittyviä asioita
luonnon hyödyntäminen harrastustoiminnassa
pururadat ja umarannat ym. x2

rauha ja hiljaisuus
-

luonnonsuojelualueet
maaseudun uudelleen brändäys

sitoutuminen

learning café kommentit aikuisilta
luonto
-

seikkailurata luontoon, jossa digitaalista sisältöä/peli
siivoustalkoot kouluihin
luontoretkiä ja leirejä lisääx2
luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen
tuhottu maisema – suojeltu maisema -> miten oma toiminta vaikuttaa, esim.
roskaaminen
ylisuojelu: saako maaseudulla asua ja yrittää?
luonto tutuksi oppimisympäristönä -lisää kunnioitusta

rauha ja hiljaisuus

sitoutuminen
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-

oma puu/oma alue, josta huolehtia – mitä itse voi tehdä parantaakseen
ympäristöä
maaseudun erilaisiin yrityksiin ja toimintaan tutustuminen
nimikko metsä tai maa-alue koululla
osallistu roihu hankkeen valmennuksiin, käy kipinä yrittäjyysvalmennus,
perusta yritys
OP:n kevytyrittäjyysmalli, voit tehdä myös etänä töitä
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