
Varma ke-

vään ja lähes-

tyvän kesän 

merkki, 

Nuorten Pal-

velun kevät-

päivät on 

täällä taas.  
 

Tällä kertaa seireenin lailla kut-

suu Siilinjärvi ja Kunnonpaikka. 

Samalla jäsenistö pääsee mittaa-

maan Nuorten Palvelun kunnon, 

mitä onkin ansiokkaasti fiilattu 

hyvään iskuun viime vuosien 

aikana. Siitä iso kiitos koko hen-

kilöstölle ja jäsenistölle! Projekti 

on yhteinen ja toinen toisiamme 

tukien onnistumme siinä parhai-

ten. 
 

Samaan aikaan yritetään myös 

fiilata 100 –vuotiasta Suominei-

toa sellaiseen kondikseen, että 

se selviää huoltosuhteen muu-

toksista ja muista mahdollisista 

mullistuksista ja järistyksistä.  

Käynnissä on SOTE –uudistus, 

maakuntauudistus, ammatillisen 

koulutuksen uudistus ja moni 

kunta käy läpi myös omaa orga-

nisaatiouudistustaan. Suominei-

don huoltosuhde huononee, eli 

väestö ikääntyy, näin ainakin 

väitetään. Tämä on uhkana 

myös järjestötyössä ja meidän 

on pidettävä huolta siitä, että 

toimintaan saadaan mukaan lisää 

nuoria. Kukaan meistä ei ole 

edellä mainituille muutoksille 

immuuni ja jatkuva muutos sekä 

epävarmuus siitä, mitä muutos 

tuo tullessaan aiheuttaa monissa 

ihmisissä turvattomuutta.  
 

Myös maailma tuntuu syystä tai 

toisesta yhä useammasta entistä 

turvattomammalta, vaikka useat 

mittarit toisin todistavatkin. 

Turvaa ja turvallisuutta haetaan 

monesti tavallisista arjen asiois-

ta, yhdessä olosta ja hyvän jaka-

misesta muille kanssaihmisille 

muiden kanssaihmisten kanssa. 

Tätä me olemme tehneet myös 

Nuorten Palvelussa, jakaneet 

hyvää ja tarjonneet tilaisuuksia 

yhdessä oloon, ts. mahdollisuuk-

sia kuulua porukoihin. Tätä työ-

tä meidän kannattaa jatkaa myös 

tulevaisuudessa.  
 

Vaikka järjestötyö jäsenistön 

määrällä mitattuna kenties kär-

siikin jonkin asteista inflaatiota, 

niin sille on edelleen oma tärkeä 

paikkansa. Kenties järjestön 

toiminnan mittaaminen puhtaas-

ti jäsenmäärää tuijottaen onkin 

kuin jäänne kaukaiselta 70–

luvulta? Itse kuitenkin uskon 

vakaasti siihen työhön mitä 

Nuorten Palvelu tekee ja on 

tehnyt. Olkaamme onnellisia, 

sillä elämmehän maailman vii-

denneksi onnellisimmassa maas-

sa. Tervetuloa kevätpäiville! 
 

Petri Karhu, puheenjohtaja 
 

ps. Otsikko on suora sitaatti  Abraham 

Lincolnilta  

  Mikä tahansa oletkin, ole hyvä sellainen! 

Nuorten Palvelu ry:n kevätpäivät 2017 ja vuosikokous Siilinjärvellä 

Nuorten Palvelu ry:n kevät-

päivät ja vuosikokous 2017 

järjestetään la-su 22.-23. huh-

tikuuta kylpylähotelli  

Kunnonpaikassa 

(Jokiharjuntie 3, Siilinjärvi) 
 

Lauantaina 22.4. aloitamme klo 

11.30 yhteisellä lounaalla. Toimin-

nalliseen päivään kuuluu mm. luen-

toja ja ryhmätyötä verkon vihapu-

heesta sekä stressin selättämisestä, 

taukojumppaa sekä hauska harjaus-
kuppi - peli. Illalla tanssimme Kun-

nonpaikassa Kari Vepsän tahdissa.  
 

Sunnuntaina 23.4. klo 9.30 alkaen 

on vuorossa järjestön vuosiko-

kous.  

Ilmoittautumiset: ke 12.4. mennes-

sä sähköpostitse Vuokolle: 

vuokko.husso@nuortenpalvelu.fi  
 

Ilmoita samalla myös majoitustar-

peesi ja ruokarajoituksesi sekä 

osallistutko Kari Vepsä konserttiin 

& tansseihin.  
 

Majoitus on kahden hengen huo-

neissa.  

Osallistumismaksut: 10 euroa/hlö: 

sisältää ruokailun ja päiväohjelmat, 

ei majoitusta; 20 euroa/hlö: sisäl-

tää majoituksen, ruokailun ja päi-

väohjelmat. Osallistumismaksun 

lisäksi la 22.4. iltaohjelman (Kari 

Vepsän konsertti ja tanssit) oma-

vastuu on 7 euroa/hlö. 

 
Tiedustelut: toimistosihteeri 

Vuokko Husso p. 0400 182 047, 

järjestökoordinaattori Tiina Kiiski-

nen p. 044 744 9598. S-postit:   
etunimi.sukunimi@nuortenpalvelu.fi 
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Amerikka on suuri maa. 

Yksin Teksasin osavaltion 

bruttokansatuote on yhtä 

suuri kuin koko Venäjän. 

Yhdysvallat on tärkein po-

liittinen toimija maailmassa. 

Politiikan jatkeena on maail-

man mahtavimmat sotavoimat. Maan 

presidenttiä Donald Trumpia on kuvattu 

maailman vaikutusvaltaisimmaksi, mutta 

röyhkeästi valehtelevaksi liikemieheksi.  
 

Suomi on kääpiömaa. Maan brutto-

kansatuote (41. sija) on melkein yhtä 

suuri kuin Irlannilla (40. sija) ja hieman 

suurempi kuin Portugalilla (42. sija) ja 

Indianan osavaltiolla. Suomella ei ole 

maailmanpolitiikassa merkitystä ja armei-

jalla ei kannata politiikkaa jatkaa. Tasa-

vallan presidentti Sauli Niinistöä on ku-

vattu vaikeaselkoiseksi, mutta oikeamie-

liseksi juristiksi. 
 

Länsimaat ovat demokratioita, 

joissa kansalaiset saavat äänestämällä 

valita poliitikot hoitamaan yhteisiä asioi-

taan. Myös Venäjä kutsuu itseään demo-

kratiaksi, koska siellä voi äänestämällä 

kannattaa Putinin yksinvaltaisuutta. Puti-

nin sisä- ja ulkopolitiikan jatkeena on 

vahva sotaväki ja aktiivinen trolliarmeija. 

Presidentti Putinia on kuvattu ovelaksi, 

mutta hyväkroppaiseksi tyränniksi.  
 

Lapsille opetetaan, että rehellisyys maan 

perii ja totuus ei pala tulessakaan. Nuo-

rille opetetaan, että aktiivisuus kannattaa 

ja äänestämällä voi vaikuttaa omiin asioi-

hin. 2/3 osaa enemmistöä edustavat 

aikuiset tietävät, että äänestämällä oi-

kein, voi parhaiten säilyttää saavutetut 

edut ja taloudellisen aseman. Osattomia 

ja syrjäytymisvaarassa olevia on kuvattu 

passiivisiksi, mutta yllättäviksi äänestäjik-

si. 
 

Kuntavaaleja käydään. Vaalikarjalle 

kerrotaan, että äänestämällä pääset vai-

kuttamaan arkisiin asioihisi. Puolueet ja 

ehdokkaat lupaavat, että kunnan koulu-

tuksesta ei leikata, päivähoitoa kehite-

tään, nuorisotyön ja kolmannen sektorin 

toimintaedellytyksiä parannetaan, elin-

keinotoiminta nostetaan kukoistukseen. 

Kukaan ei kerro, mikä merkitys tällä 

kaikella on, kun SOTEsta tai maakunta-

uudistuksesta ei saa tolkkua ja vuoden 

päästä äänestys on siitäkin.   

Tuntuu, että juuri nyt vaaleista puhumi-

nen nostaa vatsahapot kurkkuun. Entä 

jos ensimmäistä kertaa liittyisi nukkuvien 

puolueeseen?  
 

Sekä Venäjän, että EU:n vaaleissa on 

tavallista, että yli puolet äänioikeutetuis-

ta jättää äänestämättä – kaikkihan kum-

minkin tietää mikä meininki jatkuu.  

Vai äänestäisikö ensimmäistä kertaa 

härskeimmän valehtelijan tai suurimman 

pellen ”läpällä”, ihan huvin vuoksi?   

Amerikan presidentinvaaleissa äänestä-

neet viisveisasivat Trumpin katteetto-

mista lupauksista – päin vastoin. Pääasia 

oli hyvä show, mahdollisuus antaa korva-

tillikka ylimielistä poliittista eliittiä ja 

hallintosysteemiä vastaan. Nyt vaan ei 

kukaan tiedä koko maailmassa, mitä 

tuleman pitää.  
 

Tuntuu, että kuntavaalit ovat tällä kertaa 

kuin vaalit pienoiskoossa. Mitä kää-

piökunta oikein tarkoittaa?  Jatkuuko 

sama meininki ja tietääkö lopulta kukaan 

mitä tuleman pitää.  Ei helkkari, kyllä 

uurnilla on kuitenkin käytävä, mutta 

piirtäisikö nollan vai kirkkoveneen?  

Jaakko Nuotio 

Whats Up -hanke ja opas nuorten mobiilikohtamisen tueksi 

Toiminnanjohtajan palsta 
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”Yksinäisyys tuntuu mielestäni ka-

malalta, koska jokaisella ihmisellä on 

oikeus olla onnellinen ja siihen kuu-

luu kaverit.” 
 

Whats Up -hankkeessa oli tavoitteena 

kerätä tietoa nuorten verkkokohtaami-

seen liittyvistä kysymyksistä kuten yhtei-

söllisyydestä, kiusaamisesta ja yksinäisyy-

destä. Hankkeessa toteutettiin kokeiluja, 

joissa esimerkiksi koulutettiin koulut-

semppari ja etsivä nuorisotyöntekijä 

käyttämään WhatsApp -sovellusta osana 

työtään. Koulutsempparia ja etsivää 

haastateltiin heidän sovelluksen työkäy-

töstä ja huomioista. Hankkeessa kokeil-

tiin WhatsApp -sovellusta tyttö- ja muis-

sa vertaisryhmä toiminnoissa. Lisäksi 

osana hankkeen tiedon keräämistä to-

teutettiin erilaisia kyselyitä ja haastatte-

luita koululaisille ja nuorten parissa työs-

kenteleville aikuisille.  
 

Itselleni oli ammattilaisten kyselyn tulok-

sista mielenkiintoisinta se, kuinka monet 

pitivät pikaviestisovellusten käyttämistä 

epäkätevänä tai turhana. Monilla oli sel-

lainen ajatus, että nuoret saa kiinni tar-

vittaessa varmasti Wilman välityksellä 

paremmin, kuin jollakin niin turhalla 

sovelluksella kuten WhatsApp.  

Nuorten kyselyistä itselleni jäi ensinnä-

kin mieleen ne kaikki perusteet, joita 

nuoret sanoivat syiksi siihen miksi joku 

on yksinäinen tai miksi jotakuta kiusa-

taan. Nuoret sanoivat syiksi esimerkiksi 

erilaisuuden, väärät vaatteet tai hiustyyli, 

vääränlainen tausta tai ujous. Toiseksi jäi 

mieleen se, miten monet nuoret osasi-

vat kuvata miltä yksinäisyys tuntuu.  

”Kukaan ei välitä tai ei huomaa” 
 

Kyselyiden tuottama tieto selvitti meille, 

että työntekijät kaipaavat konkreettisia 

neuvoja WhatsApp -sovelluksen hyö-

dyntämisestä, peruskäytöstä, työajan 

rajaamisesta ja kiusaamiseen puuttumi-

sesta.  

Tähän toiveeseen konkreettisista tie-

doista ja vinkeistä lähdimme hankkeessa 

vastaamaan sillä, että kirjoitimme 

Whats Up – Miten menee oppaan 

nuorten mobiilikohtaamisen tueksi.  

Oppaaseen on kerätty ammattilaisten 

vinkit viestintään ja siinä on annettu 

vinkkejä myös kiusaamiseen puuttu-

miseksi ja oman työroolin muodosta-

miseksi.  

Opas on ollut myynnissä joulukuun 2016 

alusta ja tammikuuhun 2017 mennessä 

sitä on lähetetty jo yli 130 kappaletta 

ympäri Suomea. Opasta on toimitettu 

mm. nuorisotyöhön, kouluihin ja lasten-

suojeluun ja oppaasta saatu palaute on 

ollut hyvää. 
 

Oppaan lisäksi teimme noin 14 minuutin 

pituisen videon, jossa nuorisoagenttim-

me Helmi, Juhani Ahon koulun koulut-

semppari ja Iisalmen Nuorison Tuki ry:n 

etsivä nuorisotyöntekijä kertoivat omat 

kokemuksensa ja vinkkinsä mobiilikoh-

taamiseen. Linkin videoon ja oppaan 

tietoihin löydät nuortenpalvelu.fi sivus-

tolta.  
 

Hanketyöntekijä Heli Rantanen 

Yksi pieni ääni 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opinnäytetyö zempparitoiminnasta ja zemppariopas 
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HUMAKin yhteisöpe-

dagogi-opiskelija Mari 

Keinänen tekee opin-

näytetyötä NP:n 

zempparitoiminnasta. 

Tähän liittyen Mari teki kyselyn ja 

muutaman syventävän haastatte-

lun zemppareille sekä oli kokoa-

massa zemppariopasta. 
 

Tarkoituksena oli saada tietoa vapaaeh-

toisilta zempparitoiminnasta ja sen vai-

kuttavuuksista. Vastausten perusteella 

lähes 80% pareista tapaavat kerran tai 

kahdesti viikossa. Zemppariparit käyvät 

monipuolisesti erilaisissa paikoissa. He 

hyödyntävät selvästi NP:ltä saatuja lahja-

kortteja esim. kahvilassa, leffassa ja kun-

tosalilla käyntiin. Tekemisen lisäksi lähes 

kaikissa vastauksissa oli mainittu juttele-

minen, jota myös zempparikoulutukses-

sa painotetaan. Aina ei tarvitse tehdä 

jotain, vaan juttelu/hengailu riittää tueksi 

nuorelle.  
 

Mitä nuori saa zempparisuhteesta? 
 

Zemppareilta kysyttiin muutoksista joita 

he ovat havainneet nuoressa. Vastauksis-

sa käy ilmi selkeästi, että nuoret puhuvat 

enemmän ja ovat iloisempia, kuin suh-

teen alussa. Zempattavat ovat saaneet 

tukisuhteen aikana mm. itsevarmuutta, 

tukea arkeen, syyn lähteä ulos. Aina 

suhteen osapuolet eivät havaitse nuo-

ressa tapahtuvia muutoksia vaan ne huo-

maa esimerkiksi nuoren vanhemmat. 
 

Vapaaehtoisten mietteitä 
 

Zemppareiden on vaikea sano, onko 

nuori saanut suhteen aikana jotain uutta 

elämäänsä. Tämä näkyy myös vastauksis-

sa kysymykseen, millaiseksi zemppari 

kokee tukisuhteen. Osaa zemppareista 

selvästi vaivaa, onko omasta työstä apua, 

koska se on helppoa eikä nuoresta huo-

maa muutoksia. Zempparit kuitenkin 

kokevat toiminnan mukavaksi, helpoksi 

ja heidän mielestä auttamisesta jää hyvä 

fiilis.  

Vastausten pohjalta käy ilmi että zemp-

parit tarvitsevat työnohjausta ja tukea, 

jossa voidaan keskustella esimerkiksi 

epävarmuudesta zemppaako nuorta 

oikein. Niin kuin jokainen muukin kaipaa 

välillä kannustusta ja positiivista pa-

lautetta tehdystä työstä, myös zempparit 

tarvitsevat tätä erityisesti jotta jaksavat 

tehdä vapaaehtoistyötä ja näkevät hei-

dän tarpeensa joka on erittäin tärkeä.  
 

Zemppariopas - opas zempparina 

toimimiseen 
 

Zempparioppaan idea lähti liikkeelle 

siitä, että haluttiin antaa uusille vapaaeh-

toisille konkreettista materiaalia johon 

voi palata myös koulutuksen jälkeen.  

Oppaan lempinimeksi toimistolla on 

tullut Zopas, joka kuulostaa hauskalta 

mutta on myös kompakti käytettäväksi 

puheessa.  

Zopas toimii tukena, apuna ja idealäh-

teenä zempparina toimimiselle. Siinä 

kerrotaan lyhyesti NP:stä sekä kuvaillaan 

mitä zempparitoiminta käytännössä on. 

Toiminnan prosessi on kuvattu zemppa-

ripolkuna.   

Vapaaehtoista varten oppaaseen on 

koottu “step by step” ohjeita mm. ta-

paamisten suunnitte-

lusta ja, mitä tehdä 

jos nuoresta herää 

huoli. Zoppaassa on 

myös vinkkejä vapaa-

ehtoisen jaksamiseen 

ja ideoita hyvään 

zempparisuhteeseen. 

Esimerkiksi viimeisel-

lä sivulla on piirretty 

kartta Kuopion kes-

kustasta, jota voi 

hyödyntää kun pari miettii yhteistä mat-

kaansa “missä paikoissa olemme suhteen 

aikana käyneet” tai sen avulla voi vaikka 

leikkiä turistia. Vain mielikuvitus on raja-

na.  

Zempparioppaan käyttö aloitetaan jo 

koulutuksessa, näin opas tulee tutuksi ja 

sitä päästään hyödyntämään uusien va-

paaehtoisten kanssa heti. Koulutuksessa 

opasta hyödynnetään yhteishengen luo-

miseen sekä oman ajankäytön pohtimi-

seen. Ensimmäisestä koulutuksesta saatu 

palaute oppaasta on ollut pelkkää posi-

tiivista.  
 

Kuvassa: Kuopion Huomenklubi Rotaryklubi 

lahjoitti 742 euroa Nuorten Palvelu ry:n zemp-

paritoimintaan. Lahjoitus luovutettiin zemppareil-

le helmikuun koulutuksessa. 

Nuorten reviireillä 2.0 

Nuorten reviireillä 2.0 on Nuorten 

Palvelu ry:n toimintaa jota rahoit-

taa STEA Veikkauksen voittova-

roista. Toiminta jatkaa Nuorten 

Palvelu ry:n aikaisempia kauppa-

keskuksiin ja ABC- liikennemyymä-

löihin erikoistuneita hankkeita. 
 

Vuosien 2017-2019 yhteistyön tavoit-

teena on lisätä nuorten osallisuutta ke-

räämällä tietoa nuorten näkemyksistä 

kauppakeskusten arjesta, edistämällä 

turvallisuutta ja kaikkien tasa-arvoista 

kohtelua edelleen kaupallisissa tiloissa 

valtakunnallisesti.  

Yhteistyökumppaneillamme on riittänyt 

erilaisia kohteita, joissa apua tarvitaan. 

Toiminta on siis lähtenyt vauhdikkaasti 

käyntiin ja ongelmaksi on perinteisesti 

muodostunut kalenterin liian vähäiset 

päivät.  

Nuorilla on aina ollut ja tulee varmasti 

olemaan tarve kokoontua yhteen ja olla 

kavereiden kanssa. Tähän tarvitaan myös 

sellaisia tiloja, joissa olla ilman organisoi-

tua tekemistä, ohjausta tai vanhempien 

valvontaa. Kau-

palliset tilat 

ovat nuorten 

näkökulmasta 

viihtyisiä, lämpi-

miä ja turvallisia. 

 
Nuorten revii-

reillä toiminnas-

sa ovat mukana 

12-18-vuotiaat 

nuoret, jotka 

viettävät paljon aikaansa kaupallisessa 

tilassa kuten kauppakeskuksessa tai 

huoltoasemalla. Nuorilla kun on aina 

ollut tarve kokoontua yhteen kaverei-

den kanssa. Tavoitteena on, että nuoret 

osallistuvat heille tärkeän tilan kehittä-

miseen ja että he saavat tasa-arvoisen 

kokemuksen kyvystään vaikuttaa elinym-

päristöönsä.  

 
Nuorten kuuntelulla ja hyvien ideoiden 

toteuttamisella annamme arvoa ja hy-

väksyntää niillekin nuorille, jotka harvoin 

pääsevät vaikuttamaan. Myös henkilös-

tön kanssa toimiminen ja kouluttaminen 

on tärkeää. Tavoitteena on lisätä vas-

tuullisten ja turvallisten aikuisten määrää 

nuorten suosimissa kaupallisissa tiloissa. 
 

Projektivastaava Mikko Leppävuori 
 
 

Kuvassa: Heli NuRen tiimistä jututtaa vuorossa 

olevaa järjestyksenvalvojaa Vantaan Martinlaak-

son ostarilla. 

Tulliportinkatu 34 

70100 Kuopio 
 

Käyntiosoite: 
Tulliportinkatu 34 A, 
3.krs 
 

www.nuortenpalvelu.fi 

Sähköpostit: 
etunimi.sukunimi@ 
nuortenpalvelu.fi 
 

FB: facebook.com/

NuortenPalvelu 
Twitter: 
@NuortenPalvelu 

Käytämme myös 
WhatsAppia 
 
Toiminnanjohtaja 

Jaakko Nuotio 
0400 916 569 
 

Järjestökoordinaattori 
Tiina Kiiskinen 

044 744 9598 
 

Toimistosihteeri 
Vuokko Husso 
0400 182 047 
 

Järjestöagentti 

Heidi Kirkonpelto 
040 487 4683 
 

Nuorisoagentti 
Helmi Korhonen 
0400 231 693 

 
Nuorten reviireillä –
projekti 

Projektivastaava 
Mikko Leppävuori 
040 157 7848 
 

Asiantuntija 

Pauliina Lampela 
044 727 3098 
 

Projektityöntekijä  
Heli Rantanen 
040 195 0502 
 

Nuorisomanageri 

Ilkka Puomilahti 
044 730 0228 
 
 

Tunturikeskukset 

nuorten silmin –hanke 
Projektityöntekijä 
Eija Anttila (Ylläs) 

044 727 4054 
 
Etsivä Nettityö 

040 505 2407  
(myös WhatsApp) 

Sähköposti/Skype: 
etsiva.nettityo@ 

nuortenpalvelu.fi  
KickMessenger: 
EtsivaNettityo 

Ask.fm: Etsivat 
Twitter:@etsivanettityo 
facebook.com/

EtsivaNettityo 
www.etsivanettityo.fi  
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Nuorten Palvelu ry 

Tunturikeskukset nuorten silmin – hanke 2013 - 2016 

Ihka ensimmäinen hanketyöni 

käynnistyi heinäkuussa 2013, 

jolloin aloitin työt Nuorten 

Palvelu ry:ssä projektityönteki-

jänä Tunturikeskukset nuorten 

silmin -hankkeessa. Hip hurraa 

- tässä työssä yhdistyisikin mu-

kavasti aikaisempi nuorisotyö-

kokemukseni sekä Lapin mat-

kailu parissa tehty työni. 

 
Etukäteen ajattelin hanketyöskente-

lyn olevan vaihtelevan monipuolista, 

ehdottoman ihmisläheistä, itsenäis-

tä sekä valtavan mielenkiintoista. 

Lisäksi hankeemme aihe ja työpaik-

kani sijainti Ylläksen komeissa tun-

turimaisemissa olivat pelkkää plus-

saa. 

 
Positiivista oli myös se, ettei työtä 

tarvinnut tehdä ypöyksin vaan muu-

taman sadan kilometrin päästä 

Rukalta löytyi työparini - tärkeä 

ihminen jonka kanssa saattoi jatkos-

sa jakaa hanketyön ala-ja ylämäet 

iloineen ja suruineen. Monissa asi-

oissa vuosien varrella meitä kahta 

keltanokkaa avitti myös Kuopion 

työporukka, josta löytyi runsaasti 

hanketyön konkareita ja vertaistu-

kea. 

 
Tokihan olin kuullut kerrottavan 

myös hankebyrokratiasta joka sisäl-

täisi kamalan paljon raportoitavaa, 

dokumentoitavaa, paperityötä sekä 

lisäksi kuivakasta talousseurantaa 

eli sitä puuduttavaa aherrustakin 

olisi varmasti luvassa kun vauhtiin 

päästäisiin.  

Oppaasta luin, että hyvä hanke 

tarvitsee onnistuakseen hyvän etu-

käteisvalmistelun, toimivat tukira-

kenteet ja yhteistyöverkostot sekä 

luottamuksen eri toimijoiden välillä. 

Tarvitaan myös tehokasta viestintää 
ja tiedonkulkua hankkeen aikana. 

Oli sitten tullut viimeinkin minunkin 

aikani liittyä someen. Hankesivujen 

päivittämisestä ja siellä viestimisestä 

tulikin lopulta melko iso osa viikoit-

taista työtäni. 

 

 

Verkostoitumisen tärkeydestä pu-

huttiin paljon, mutta se osoittautui-

kin käytännössä hankalaksi toteut-

taa. Yhteistyökumppaneiden löytä-

minen on ollut vaikeaa monestakin 

syystä.  

 

Toimijat tunturikeskuksissa ovat 

hyvin erilaisia ja heidän valmiudet ja 

kiinnostuksensa osallistua hankkee-
seen ja hyödyntää sen mahdolli-

suuksia ovat vaihdelleet suuresti. 

Moni pelkäsi sitoutumista ja lisään-

tyvää työmäärää, vaikka parhaim-

millaan yhteistyö olisikin voinut 

tuoda juuri niitä kaivattuja lisäre-

sursseja.  

 

Tunturikeskuksissa töitä paiskitaan 

sesongin mukaan ja vilkkaimpina 

aikoina ajanpuute estää tehokkaasti 

kaikkeen ylimääräiseen osallistumi-

sen. Hiljaisempana aikana taas lo-

maillaan eikä paikkakunnalta tahdo 

tavoittaa oikein ketään. Myös laajal-

la alueella toimiminen ja pitkät 

etäisyydet asettavat omat haasteen-

sa tapaamisten yhteensovittamisille 

ja kokoontumisille. Joillakin potenti-

aalisilla yhteistyökumppaneilla oli 

lisäksi huonoja kokemuksia aikai-

semmista hanketoiminnoista paik-

kakunnalla, koska ne eivät olleet 

pystyneet hyödyttänyt paikkakuntaa 

hankkeen päättymisen jälkeen. 

 
Vuodet, kuukaudet, viikot ja päivät 

hanketyössä ovat tarjonneet minul-

le paljon tietoa, tuntemuksia, iloja, 

suruja, vaihderikkaita sattumuksia, 

täydellistä jumiutumista, neuvoja, 

häpeää, ylpeyttä ja jopa onnistumi-

siakin! On vaadittu pitkää pinnaa,  

joustavuutta ja sopeutumiskykyä.  

Koska minulla ei ollut aikaisempaa 

hankekokemusta, niin moni oppi 

onkin tullut sitten kantapään 

kautta tutuksi. 

 
Omat kohokohtani tässä hanke-

työssä ovat ehdottomasti olleet ne 

lukemattomat nuoret joita olen 

tavannut ihan naamatusten haastat-

telujen, tapahtumien ja toiminnan 

myötä. Ideoita ja vinkkejä on heiltä 

sadellut roppakaupalla kartoittajan 

laariin. Tunturikeskuksia on todella 

tarkasteltu nuorten silmin. 

 
Päästiinkö sitten tavoitteisiin – 

saatiinko aikaan toivottuja vaikutuk-

sia? 

 

 

Kattavinkaan loppuraportti ei kos-

kaan kerro kaikkea sitä mitä hank-
keessa tehtiin ja saavutettiin.  

Kartoitustyötä teimme ainakin 

kiitettävästi, jonka tuotoksena syn-

tyi paljon tietoa nuorten vapaa-

ajanvietosta tunturikeskuksissa. 

Kohtasimme hankkeen aikana hen-

kilökohtaisesti 11 671 nuorta erilai-

sissa toiminnoissamme, mikä ei ole 

aivan vähäinen määrä.  

Kehitimme Rukalla Reili tilatoimin-

taa ja toimme tunturikeskuksiin 

vapaaehtoiset Skibuddyt sekä hiih-

tokeskusten toimintaa nuuskivat 

nuoret agentit.  

Herättelimme hankepaikkakunnilla 

keskustelua nuorten mökkibilettä-

misestä sekä koulutimme hiihtokes-

kusten henkilökuntaa kohtaamaan 

nuoria asiakkaina.  

Jalansia työpajatoiminta jatkuu Yl-

läksellä hankkeen jälkeen yhteistyö-

kumppanin vetämänä.  

Rukalla taas nuorten osallistaminen 

ja kädenjälki jäi elämään skeittiram-

pin rakentamiseen sekä tunnelimaa-

lauksiin.  

Uskallan myös toivoa, että jokunen 

”hennoksi” jäänyt ideamme saa 

vielä jonakin päivänä tunturituulta 

siipiensä alleen ja lähtee lentoon. 

Niin uskon. 

 
Tunturikeskukset nuorten silmin – 

hankkeen 3,5 vuotinen taival on nyt 

saatettu päätökseen.  

On aika kiitosten. 
 

Kiitos kaikki nuoret, jotka olitte 

mukana niin monin tavoin! Kiitos 

yhteistyökumppanit hankepaikka 

kunnillamme! Kiitos rahoittajat! 

Kiitos työkaverit! 

Tunturiagentti Eija Anttila Ylläkseltä 


